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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind desemnarea a trei reprezentanŃi ai Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti ca membri în Comisia 

pentru îndrumarea şi supravegherea comisiilor organizate la 

nivel de sectoare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 

 

Având în vedere expunerea de motive a primarului general 

al municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale AchiziŃii -DirecŃia Contracte. 

Văzând raportul Comisiei Patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002 privind 

vânzarea spaŃiilor comerciale proprietate privată a statului şi a 

celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor 

judeŃene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul 

regiilor autonome de interes local. 

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

art. 45 (3) şi art. 123 (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
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Art.1 Se aprobă desemnarea ca membrii în Comisia pentru 

îndrumarea şi supravegherea comisiilor organizate la nivel de 

sectoare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 a următorilor 

consilieri: 

1. Domnul Stan Ion; 

2. Domnul Rădulescu Ştefan Cristian; 

3. Domnul OrzaŃă Radu Paul. 

Art. 2 Hotărârile CGMB nr. 176/2004 şi 327/2004 se 

abrogă. 

Art. 3. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului general vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Olteanu Cristian Marian 

 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

  

TUDOR TOMA 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

NR. 84 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanŃilor municipiului Bucureşti 

în Adunarea Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Bucureşti - Ilfov (ADIBI) 

 

Având în vedere expunerea de motive a primarului general 

al municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale OperaŃiuni. 

Văzând avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art.1 Se desemnează reprezentanŃii municipiului Bucureşti 

în Adunarea Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Bucureşti - Ilfov (ADIBI), conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Hotărârea CGMB nr. 177/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare se abrogă, iar Hotărârea CGMB nr. 
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341/2008 se modifică în mod corespunzător prevederilor 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului general şi AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară 

Bucureşti - Ilfov (ADIBI) vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Olteanu Cristian Marian 

 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 TUDOR TOMA 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

NR. 85 
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ANEXA NR. 1 - Lista reprezentanŃilor Municipiului Bucureşti în 

Adunarea Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Bucureşti-llfov 

 

 

 

 

 

1. Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu Primar general 

2. Darabont Alexandru Dan Viceprimar 

3. Nicolaescu Marcel Octavian Viceprimar 

4. Pieptea Cornel Consilier General 

5. Bogdan Cristian Georgescu Consilier General 

6. Raicu Mircea Cristian  Consilier General 

7. Orzata Radu Paul Consilier General 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

CRISTIAN PREDA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

77/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate al DirecŃiei AsistenŃă Tehnică şi Juridică; 

În 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), art. 45 alin. (5), 

precum 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 :  

 

Articol unic - Anexa nr. 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr.77/2012 

se completează după cum urmează: 
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a) Comisia economică, buget, finanŃe se completează cu: 

1. Domnul Boajă Minică 

b) Comisia patrimoniu se completează cu:  

1. Domnul Boajă Minică 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

TUDOR TOMA 

  

 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 86 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, ca membri titulari şi 
supleanŃi în Comisia de repartizare a locuinŃelor pentru 

persoanele din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de 

consolidare 
 

 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 avizul Comisiei 

Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 privind 

locuinŃele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului 

seismic al construcŃiilor existente, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

17; art.. 36 (9); art. 45 (1) şi (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1 Se desemnează ca membri titulari în Comisia de 

repartizare a locuinŃelor pentru persoanele din imobilele ce vor fi 

supuse lucrărilor de consolidare, următorii consilieri: 

1. Domnul Tălău Mihnea Ştefan; 

2. Domnul Manolache Valeriu. 

 Art.2 Se desemnează ca membri supleanŃi în Comisia de 

repartizare a locuinŃelor pentru persoanele din imobilele ce vor fi 

supuse lucrărilor de consolidare, următorii consilieri: 

1. Domnul Ilina Ion Cosmin; 

2. Doamna łapardel Ana Claudia. 

 Art. 3 Hotărârea CGMB nr. 342/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod 

corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se 

abrogă. 

 Art. 5. Persoanele nominalizate la art. 1 şi 2, cât şi direcŃiile 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului general vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti din data de 30.08.2012 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Olteanu Cristian Marian SECRETAR GENERAL AL 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

TUDOR TOMA 

  
 

Bucureşti, 30.08.2012 

NR. 87 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, ca membri titulari şi 

supleanŃi în Comisia de repartizare a locuinŃelor pentru 
persoanele evacuate sau aflate în curs de evacuare din Zona 

Pilot A din Centrul Istoric al municipiului Bucureşti 

 

 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 avizul Comisiei 

Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 114/1996 privind 

locuinŃele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Hotărârii CGMB nr. 309/2008 privind constituirea unei Comisii 

de repartizare a locuinŃelor pentru persoanele evacuate sau aflate 

în curs de evacuare din Zona Pilot A din Centrul Istoric, precum şi 

abrogarea HCGMB nr. 293/2008, modificată; 

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

17; art. 36 (9) şi art. 45 (1) şi (5) 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 desemnează ca membri titulari în Comisia de 

repartizare a locuinŃelor pentru persoanele evacuate sau aflate în 

curs de evacuare din Zona Pilot A din centrul Istoric al 

municipiului Bucureşti, următorii consilieri: 

1. Domnul Mustăciosu Vlad 

2. Doamna łapardel Ana Claudia 

  Art.2 Se desemnează ca membri supleanŃi în Comisia de 

repartizare a locuinŃelor pentru persoanele evacuate sau aflate în 

curs de evacuare din Zona Pilot A din Centrul Istoric al 

municipiului Bucureşti, următorii consilieri: 

1. Domnul Tănase Ion Gabriel; 

2. Domnul Florescu Dragoş. 

  Art. 3 Hotărârea CGMB nr. 309/2008, modificată prin 

HCGMB nr. 32/2011 se modifică şi se completează în mod 

corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 

  Art. 4 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se 

abrogă. 

  Art. 5. Persoanele nominalizate la art. 1 şi 2, cât şi direcŃiile 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului general vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012 



23 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Olteanu Cristian Marian SECRETAR GENERAL AL 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

TUDOR TOMA 

 
Bucureşti, 30.08.2012 

NR. 88 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind delegarea unui membru al Consiliului Generai al 

Municipiului Bucureşti în calitate de Preşedinte al Comisiei de 

soluŃionare a întâmpinărilor formulate de proprietarii sau titularii 

altor drepturi reale asupra imobilelor în cauză propuse pentru 

expropriere, precum şi abrogarea  

Hotărârii C.G.M.B. nr. 57/28.02.2011 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile art. 15 din Legea nr. 

33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

republicată; 

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

alin. (1) şi alin. (5) 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 deleagă domnul consilier Popescu Dorin din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru a face parte 

din Comisia de soluŃionare a întâmpinărilor formulate de 

proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor în 

cauză propuse pentru expropriere, în calitate de preşedinte al 

comisiei. 

 Art.2 Hotărârea Consiliului Genera! al Municipiului 

Bucureşti nr. 57/28.02.2011 se abrogă. 

  Art.3 Persoana desemnată şi 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 ai Municipiului Bucureşti din data de 30.08.2012 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
 
Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

TUDOR TOMA 
  

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 89 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a şase consilieri din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti ca membri în Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Apărare, ProtecŃie Civilă; 

 Văzând avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art 17 din Legea nr. 

218/2002 privind organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Române, cu 

modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Hotărârii 

de Guvern nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare a autorităŃii teritoriale de ordine publică; 

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

pct. 7, alin. (9) şi art. 45 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞT E: 
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 Art.1 Se desemnează ca membri în Autoritatea Teritorială 

de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti, următorii consilieri din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti: 

1. Mărgărit Sorin 

2. Bologa Cătălin Gheorghe 

3. Tănase Ion Gabriel 

4. Giugula Doru Mihai 

5. Georgescu Bogdan Cristian 

6. Darabont Dan Alexandru 

 Art.2 Hotărârea Consilului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 304/2008, cu modificările ulterioare, se abrogă. 

 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 ai Municipiului Bucureşti din data de 30.08.2012 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

Olteanu Cristian Marian 
 

Tudor Toma 
  

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 90 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti, ca membri titulari şi supleanŃi în 

Comisia de analiză a dosarelor solicitanŃilor de locuinŃe sociale şi 

de spaŃii cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă beneficiari ai 

Legii nr. 341/2004 

 

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 avizul Comisiei 

Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004 a 

recunoştinŃei faŃă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la 

victoria RevoluŃiei române din decembrie 1989, precum şi faŃă de 

persoanele care şi-au jertfit viaŃa sau au avut de suferit în urma 

revoluŃiei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 

1987, actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 36 (9) şi art 45 (1) şi (5) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art.1 Se desemnează ca membri titulari în Comisia de 

analiză a dosarelor solicitanŃilor de locuinŃe sociale şi de spaŃii cu 

altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă beneficiari ai Legii nr. 

341/2004, următorii consilieri: 

1. Domnul Nicolae Andrei; 

2. Domnul Peptan Mihai. 

Art.2 Se desemnează ca membri supleanŃi în Comisia de 

analiză a dosarelor solicitanŃilor de locuinŃe sociale şi de spaŃii cu 

altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă beneficiari ai Legii nr. 

341/2004, următorii consilieri: 

1. Domnul Sava Ioan Răzvan; 

2. Domnul Boajă Minică; 

  Art. 3 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se 

abrogă. 
Art. 4. Persoanele nominalizate la art. 1 şi 2, cât şi 

direcŃiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului general 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General ai Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
Olteanu Cristian Marian  
 SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
TUDOR TOMA 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

NR. 91 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, ca membri titulari şi 

supleanŃi în Comisia de repartizare a locuinŃelor pentru 

persoanele expropriate pentru cauză de utilitate publică 

 

 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 avizul Comisiei 

Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 privind 

locuinŃele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 

a Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate; 

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

17, art. 36 (9) şi art. 45 (1) şi (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1 Se desemnează ca membri titulari în Comisia de 

repartizare a locuinŃelor pentru persoanele expropriate pentru 

cauză de utilitate publică, următorii consilieri: 

1. Doamna Alexandre Fontoura Lăcrămioara; 

2. Domnul Florescu Dragoş. 

 Art.2 Se desemnează ca membri supleanŃi în Comisia de 

repartizare a locuinŃelor pentru persoanele expropriate pentru 

cauză de utilitate publică, următorii consilieri: 

1. Domnul Comănescu Mihai; 

2. Domnul Manolache Valeriu Marian. 

 Art. 3 Hotărârea CGMB nr. 31/2011 se modifică şi se 

completează în mod corespunzător prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 Art. 4 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se 

abrogă. 

 Art. 5. Persoanele nominalizate la art. 1 şi 2, cât şi direcŃiile 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului general vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

General at Municipiului Bucureşti din data de 30.08.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Olteanu Cristian Marian  
 SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
TUDOR TOMA 

Bucureşti, 30.08.2012 

NR. 92 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti ca membri în Comisia de 

vânzare şi Comisia de contestaŃie, pentru vânzarea spaŃiilor 

proprietate privată a statului sau a unităŃilor administrativ 

teritoriale cu destinaŃia de cabinete medicale, precum şi a 

spaŃiilor în care se desfăşoară activităŃi conexe actului 

medical, organizată la nivelul municipiului Bucureşti, pentru 

aplicarea O.U.G. nr. 68/2008 

 

 Având în vedere expunerea de motive a primarului general 

al municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale AchiziŃii -DirecŃia Contracte. 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi 

avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 5 din OrdonanŃa de 

urgenŃă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaŃiilor 

proprietate privată a statului sau a unităŃilor administrativ 

teritoriale cu destinaŃia de cabinete medicale, precum şi a 

spaŃiilor în care se desfăşoară activităŃi conexe actului medical.

 În temeiul prevederilor art. 36 (1), (9) şi art. 45 (1) şi (5) din 
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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 desemnează ca membrii titulari în Comisia de 

vânzare a spaŃiilor proprietate privată a statului sau a unităŃilor 

administrativ teritoriale cu destinaŃia de cabinete medicale, 

precum şi a spaŃiilor în care se desfăşoară activităŃi conexe 

actului medical, organizată la nivelul municipiului Bucureşti, 

pentru aplicarea O.U.G. nr. 68/2008, următorii consilieri: 

1. Domnul Neacşu Adrian; 

2. Doamna Drăghici Aurelia GraŃiela; 

 Art.2 Se desemnează ca membri supleanŃi în Comisia de 

vânzare a spaŃiilor proprietate privată a statului sau a unităŃilor 

administrativ teritoriale cu destinaŃia de cabinete medicale, 

precum şi a spaŃiilor în care se desfăşoară activităŃi conexe 

actului medical, organizată la nivelul municipiului Bucureşti, 

pentru aplicarea O.U.G. nr. 68/2008, următorii consilieri: 

1. Domnul Peptan Mihai; 

2. Doamna Zorkoczy Julia. 

 Art 3. Se desemnează ca membri titulari în Comisia de 

contestaŃie a spaŃiilor proprietate privată a statului sau a unităŃilor 

administrativ teritoriale cu destinaŃia de cabinete medicale, 



34 

 

precum şi a spaŃiilor în care se desfăşoară activităŃi conexe 

actului medical, organizată la nivelul municipiului Bucureşti, 

pentru aplicarea O.U.G. nr. 68/2008, următorii consilieri; 

1. Domnul Tache Felix; 

2. Doamna Comănici AncuŃa Sorina. 

 Art.4 Se desemnează ca membri supleanŃi în Comisia de 

contestaŃie a spaŃiilor proprietate privată a statului sau a unităŃilor 

administrativ teritoriale cu destinaŃia de cabinete medicale, 

precum şi a spaŃiilor în care se desfăşoară activităŃi conexe 

actului medical, organizată la nivelul municipiului Bucureşti, 

pentru aplicarea O.U.G. nr. 68/2008, următorii consilieri: 

1. Domnul Poteraşu Cornel Constantin; 

2. Doamna Nicolescu Cristina Elena. 

 Art. 5 Hotărârea CGMB nr. 299/2008 se abrogă. 

 Art. 6. Persoanele nominalizate la art. 1 şi 2, cât şi direcŃiile 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului general vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Olteanu Cristian Marian  
 SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
TUDOR TOMA 

Bucureşti, 30.08.2012 

NR. 93 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în Consiliul de conducere al AutorităŃii 

Metropolitane de Transport Bucureşti 

 

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 şi Sistematizarea CirculaŃiei; 

Văzând avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art.10 alin. (1) şi alin. (3) din 

OrdonanŃa Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinŃarea AutorităŃii 

Metropolitane de Transport Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale art.11 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din 

anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1204/2011 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare a AutorităŃii 

Metropolitate de Transport Bucureşti; 

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

pct.14, alin. (9) şi art. 45 alin.{1) şi alin.(5) 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 desemnează Doamna Popescu Manuela Violeta 

ca reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

Consiliul de conducere al AutorităŃii Metropolitane de Transport 

Bucureşti. 

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 258/2011 se abrogă. 

  Art.3 Persoana desemnată la art. 1 şi 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 

30.08.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

  
 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 94 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în Comisia de Orientare Şcolară şi 

Profesională constituită la nivelul Inspectoratului Şcolar al 

Municipiului 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 învăŃământ, cultură, culte şi sport 

şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 1/2011 a educaŃiei naŃionale; 

- Ordinului Ministrului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

nr. 6552/2011 prin care se aprobă Metodologia privind evaluarea, 

asistenŃa psihoeducaŃională, orientarea şcolară şi orientarea 

profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinŃe 

educaŃionale speciale; 

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

alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Popa Maria, reprezentant al 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca membru în 

Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională constituită la nivelul 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

Art.2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi persoana 

desemnată la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 95 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea componenŃei AutorităŃii Teritoriale de Ordine 

Publică a Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate ai DirecŃiei 

Juridic; 

Văzând avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 

218/2002 privind organizarea şi funcŃionarea PoiiŃiei Române, cu 

modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare a autorităŃii teritoriale de ordine publică; 

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

pct. 7, alin. (9) şi art. 45 aiin. (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 :  

 

Art. 1 Se validează componenŃa AutorităŃii Teritoriale de 

Ordine Publică a Municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 4 ani, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 (1)Pentru activitatea desfăşurată în plen şi în comisii, 

membrii AutorităŃii Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului 

Bucureşti au dreptul la o indemnizaŃie lunară în cuantum de 30% 

din indemnizaŃia de subprefect al Municipiului Bucureşti. 

(2) Plata indemnizaŃiilor este suportată din bugetul Local al 

Municipiului Bucureşti. 

Art. 3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 313/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

se abrogă. 

Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General ai Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,30.08.2012 

Nr . 96 
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Anexă la hotărârea C.G.M.B. nr. 96/30.08.2012 

 

Membrii AutorităŃii Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului 

Bucureşti 

 

1. Doamna Mariana Câmpurean, Subprefect al Municipiului 

Bucureşti; 

2. Domnul Comisar Şef de PoliŃie Cornel Ciocoiu, Director 

General al DirecŃiei Generale de PoliŃie a Municipiului Bucureşti; 

3. Domnul Comisar Şef de PoliŃie Dr. Vasile Petre, Preşedinte al 

Consiliului Corpului NaŃional al PoliŃiştilor din cadrul D.G.P.M.B.; 

4. Domnul Ion łincu, Director General al DirecŃiei Generale 

PoliŃie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti; 

5. Domnul Mărgărit Sorin, Consilier în cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti; 

6. Domnul Bologa Cătălin Gheorghe, Consilier General în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

7. Domnul Tănase Ion Gabriel, Consilier în cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

8. Domnul Giugula Doru Mihai, Consilier în cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

9. Domnul Georgescu Bogdan Cristian, Consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 
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10. Domnul Darabont Dan Alexandru, Consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

11. Domnul G-ral (r) Ion Suceavă, reprezentant al comunităŃii; 

12. Domnul G-ral (r) Aurel Udor, reprezentant al comunităŃii; 

13. Domnul Victor Gabriel Adîr, reprezentant al comunităŃii 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar  

pe anul 2010 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Economice; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Articol unic - Se aprobă contul de încheiere a exerciŃiului 

bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2010, conform 

anexelor 1 - 12 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



44 

 

  Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea situaŃiilor financiare centralizate ale Municipiului 

Bucureşti - activitatea proprie - pe anul 2010 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Economice; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

şi ale Legii contabilităŃii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

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

(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Articol unic - Se aprobă situaŃiile financiare centralizate ale 

Municipiului Bucureşti - activitatea proprie - pe anul 2010, 
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conform anexelor 1 - 29 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar pe 

anul 2011 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Economice; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic - Se aprobă contul de încheiere a exerciŃiului 

bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2011, conform 

anexelor 1 - 8 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea situaŃiilor financiare centralizate ale Municipiului 

Bucureşti - activitatea proprie - pe anul 2011 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Economice; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

şi ale Legii contabilităŃii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

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

(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Articol unic - Se aprobă situaŃiile financiare centralizate ale 

Municipiului Bucureşti - activitatea proprie - pe anul 2011, 
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conform anexelor 1 - 29 ce fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico – economice şi a  

indicatorilor tehnico – economici aferenŃi studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul de investiŃii ,,Închidere Inelul Median de 

CirculaŃie la Zona Nord/Autostrada Urbană – 

tronson Lacul Morii – Şoseaua Colentina” 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare Urbană – DirecŃia Urbanism; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului – cadru al documentaŃiei tehnico – economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii;   

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

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

publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art.1 Se aprobă documentaŃia tehnico – economică şi 

indicatorii tehnico – economici aferenŃi studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul de investiŃii ,,Închidere Inelul Median de 

CirculaŃie la Zona Nord/Autostrada Urbană – tronson Lacul Morii 

– Şoseaua Colentina”, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre.   

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

alocaŃii bugetare şi/sau din alte fonduri legal constituite cu 

această destinaŃie, conform listelor obiectivelor de investiŃii 

aprobate conform legii.  

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 aprobată în şedinŃa ordinară 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
OLTEANU CRISTIAN MARIAN TUDOR TOMA 

  

 

Bucureşti, 30.08.2012 

NR. 102 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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 Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană  

„Zona Centrală” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare Urbană - DirecŃia Urbanism şi  al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii – DirecŃia Management 

Proiecte şi FinanŃări Externe; 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere Contractul nr. 444/31.12.2010 având ca 

obiect servicii de realizare a documentaŃiilor tehnico-economice 

necesare  pentru  implementarea  proiectului <<Realizarea  

Planului  Integrat  de  Dezvoltare Urbană “Zona centrală“ şi 

elaborarea documentaŃiilor tehnico-economice pentru proiectele 

individuale  prin care Planul integrat va fi implementat >>; 

 În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru 

Axa Prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere”, Domeniul major de intervenŃie 1.1 „Planuri 

integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Centre urbane”, 

Document Cadru de Implementare al Programului OperaŃional 
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Regional 2007-2013, precum şi ale prevederilor art. 27^1 lit. a) 

din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul,  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.b), alin.(4) lit.e) 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 Integrat de Dezvoltare Urbană 

„Zona Centrală”, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta. 

 Art.2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarul General al Municipiului Bucureşti şi membrii UnităŃii de 

Implementare a Proiectului <<Realizarea  Planului  Integrat  de  

Dezvoltare Urbană „Zona centrală“ şi elaborarea documentaŃiilor 

tehnico-economice pentru proiectele individuale  prin care Planul 

integrat va fi implementat >>  vor duce 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 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea listei imobilelor rămase de expropriat, a listei 

proprietarilor şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor în 

cadrul procedurilor de expropriere a imobilelor în vederea 

continuării şi finalizării lucrării de utilitate publică „Dublarea 

Diametralei N-S pe tronsonul Buzeşti-Berzei-Vasile Pârvan, etapa 

1 din tronsonul Buzeşti-Berzei-Vasile Pârvan- B.P.Haşdeu- 

Uranus- Calea Rahovei" 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea CirculaŃiei; 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură 

urbană, raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de interes naŃional, judeŃean şi local, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art. 1 (1) Se aprobă lista imobilelor situate în Municipiul 

Bucureşti, rămase de expropriat în vederea continuării şi 

finalizării lucrării „Dublarea Diametralei N-S pe tronsonul Buzeşti - 

Berzei - Vasile-Pârvan, etapa 1 din tronsonul Buzeşti -Berzei - 

Vasile Pârvan - B.P.Haşdeu - Uranus - Calea Rahovei", lista 

proprietarilor aşa cum rezultă  din evidenŃele AgenŃiei NaŃionale 

de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităŃilor-

administrativ teritoriale, precum şi sumele individuale aferente 

despăgubirilor estimate de către expropriator prevăzute în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Expropriator este Municipiul Bucureşti. 

Art.2 Sumele individuale estimate de către expropriator în 

cuantum totai de 215.505 lei, aferente despăgubirilor pentru 

imobilele prevăzute la art. 1 ,  vor fi alocate din bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti din anul 2012. 

Art.3 Sumele individuale, prevăzute la art.. 2 se virează în 

termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, 

la solicitarea expropriatorului, într-un cont deschis pe numele 

Municipiului Bucureşti, la dispoziŃia proprietarilor de imobile. 

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 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

  

 

 

Bucureşti,30.08.2012 

Nr. 104  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea listei imobilelor rămase de expropriat, a listei 

proprietarilor şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor în 

cadrul procedurilor de expropriere a imobilelor în vederea 

continuării şi finalizării lucrării de utilitate publică  

„Supralărgire Şoseaua Pipera" 

 

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 şi Sistematizarea CirculaŃiei; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de interes naŃional, judeŃean şi local, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art.1 (1) Se aprobă lista imobilelor situate în Municipiul 

Bucureşti, rămase de expropriat în vederea continuării şi 

finalizării lucrării „Supralărgire Şoseaua Pipera", lista 

proprietarilor aşa cum rezultă din evidenŃele AgenŃiei NaŃionale 

de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităŃilor-

administrativ teritoriale, precum şi sumele individuale aferente 

despăgubirilor estimate de către expropriator prevăzute în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Expropriator este Municipiul Bucureşti. 

 Art.2 Sumele individuale estimate de către expropriator în 

cuantum total de 67.542 lei, aferente despăgubirilor pentru 

imobilele prevăzute la art. 1 ,  vor fi alocate din bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti din anul 2012.  

Art.3 Sumele individuale prevăzute la art. 2 se virează în 

termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

hotărâri, la solicitarea expropriatorului, într-un cont deschis pe 

numele Municipiului Bucureşti, la dispoziŃia proprietarilor de 

imobile. 

 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 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

  

 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea poziŃiei „Sistem de management al situaŃiilor 

de urgenŃă la nivelul municipiului Bucureşti” din lista obiectivelor 

de investiŃii aprobată pentru anul 2012 , Anexa 2.38-1 la 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 66/2012 privind aprobarea bugetului 

propriu al Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al  DirecŃiei 

Sisteme Informatice; 

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. 44 din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă credite de angajament în valoare de 

138194 mii lei la poziŃia „Sistem de management al situaŃiilor de 

urgenŃă la nivelul municipiului Bucureşti” din lista obiectivelor de 
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investiŃii aprobată pentru anul 2012, anexa 2.38-1 la Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 66/2012 privind aprobarea bugetului propriu al 

Municipiului Bucureşti, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. Creditele bugetare în valoare de 30.000 

mii lei  aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 66/2012 pentru 

această poziŃie nu se modifică.  

Art.2 Primarul General al municipiului Bucureşti va include 

în bugetul pe anul 2012 în anexele sale modificările aprobate prin 

prezenta hotărâre. 

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 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti,30.08.2012 

Nr. 106 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea Permisului de lucru pentru vehiculele care 

colectează deşeurile menajere de pe raza municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

UtilităŃi Publice; 

Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului, 

raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană şi Comisia 

pentru igienizare şi salubritate din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităŃilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- OrdonanŃei de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea 

localităŃilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinului AutorităŃii NaŃionale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de UtilităŃi Publice nr. 110/2007 privind aprobarea 

Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităŃilor; 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenŃiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 



65 

 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

pct. 14, art. 45 alin. (1) şi art. 85 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 Pe raza municipiului Bucureşti evacuarea şi 

transportul deşeurilor menajere se va face numai de către 

operatorii de salubrizare autorizaŃi, evacuarea şi transportul 

deşeurilor se efectuează  exclusiv cu autospeciale de transport 

deşeuri. 

Art.2 Autospecialele menŃionate la art. 1 vor deŃine Permis 

de lucru eliberat de Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia 

UtilităŃi Publice, în baza documentelor prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Nerespectarea prevederilor art. 1 şi art. 2 constituie 

contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă cuprinsă între 3.000 - 

5.000 lei.  

Art.4 Prevederile art. 3 din prezenta hotărâre se vor aplica 

operatorilor de servicii de salubrizare care vor câştiga viitoarele 

licitaŃii pe baza caietelor de sarcini care vor cuprinde condiŃiile din 

prezenta hotărâre.  
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Art.5 ContravenŃia prevăzută în prezenta hotărâre se 

constată şi se sancŃionează prin proces-verbal încheiat de 

persoanele împuternicite de Primarul General al Municipiului 

Bucureşti. 

Art.6 Prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenŃiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi contravenŃiei 

stabilită prin prezenta hotărâre. 

Art.7  Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de 

zile de la adoptare. 

Art.8 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 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti,30.08.2012 

Nr.107 
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Anexa la H.G.M.B. nr. 107/30.08.2102 

 

 DocumentaŃia necesară în vederea obŃinerii Permisului de 

lucru pentru autospeciale cu care se colectează deşeurile 

menajere de pe raza municipiului Bucureşti: 

• cerere tip 

• memoriu tehnic care să cuprindă: 

- autospeciale utilizate: culoare, marcă, capacitate, anul 

fabricaŃiei, forma de proprietate, modul de inscripŃionare; 

- program de lucru pentru fiecare autospecială în parte: 

traseele pe care se deplasează, de unde colectează deşeurile 

menajere (agenŃi economici, asociaŃii de proprietari, persoane 

fizice, instituŃii publice, etc.) 

- modul de efectuare a mentenanŃei autospecialelor 

• copie certificat constatator cu precizarea cod CAEN 3811- 

colectare deşeuri nepericuloase, în cazul operatorilor care 

deŃin autorizaŃie de lucru emisă în baza H.C.G.M.B. nr. 

119/2010; 

• copii cărŃi de identitate ale autospecialelor ce desfăşoară 

activitatea de colectare şi transport pentru care se solicită 

Permis de lucru, inclusiv anexa din care să reiasă efectuarea 

InspecŃiei Tehnice Periodice la data solicitării AutorizaŃiei, 

valabilitatea acesteia (ITP) trebuie să fie de cel puŃin 6 luni; 

• copie AutorizaŃie de lucru emisă de Primarul General al 

municipiului Bucureşti/Acord transport deşeuri din 

activitatea proprie; 
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• dovada achitării taxei de 150 lei în contul Primăriei 

Municipiului Bucureşti nr. RO70TREZ70021360250XXXXX (cu 

posibilitatea de modificare); 

 Valabilitatea Permisului de lucru este de 1 an, de la 

data emiterii, cu posibilitatea de prelungire în condiŃiile 

respectării prevederilor legale. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind atingerea Ńintelor de reducere a depozitării 

deşeurilor municipale din Municipiul Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

UtilităŃi Publice; 

Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului, 

raportul Comisiei pentru igienizare şi salubritate şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 24 alin. 6 lit. d) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităŃilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 9 alin. (1) lit. p) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenŃiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 14, art. 45 alin.(1) şi art. 85 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 Pentru realizarea obiectivului de reducere a 

cantităŃilor de deşeuri biodegradabile depozitate din Municipiul 

Bucureşti, responsabilitatea revine: Primăriilor Sectoarelor 1-6 

prin AdministraŃiile Domeniului Public ale sectoarelor 1-6 şi prin 

AdministraŃiile PieŃelor 1-6, pieŃelor şi oboarelor care nu se află 

sub administrarea Primăriilor sectoarelor 1-6, operatorilor de 

salubrizare autorizaŃi, AdministraŃiei Lacuri Parcuri Agrement 

Bucureşti, AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane 

Bucureşti şi administratorilor depozitelor de deşeuri care 

depozitează deşeuri din Municipiul Bucureşti: depozitul Iridex, 

depozitul Vidra şi depozitul Glina.  

Art.2 AgenŃii economici, persoanele fizice, din a căror 

activitate rezultă deşeuri vegetale au obligaŃia de a le colecta 

separat şi a le preda operatorului de salubrizare. 

Art.3 AdministraŃiile Domeniului Public ale sectoarelor 1-6, 

AdministraŃiile PieŃelor 1-6, pieŃele şi oboarele care nu se află sub 

administrarea Primăriilor sectoarelor 1-6, operatorii de salubrizare 

autorizaŃi şi AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane 

Bucureşti, în cazul în care până la data intrării în vigoare a 
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prezentei hotărâri nu au asigurată compostarea prin mijloace 

proprii a deşeurilor biodegradabile, au obligaŃia să valorifice 

aceste deşeuri la sisteme autorizate în acest sens pentru această 

activitate, sau la sistemul existent în cadrul AdministraŃiei Lacuri 

Parcuri Agrement Bucureşti. 

Art.4 Tipurile de deşeuri care vor fi supuse compostării 

sunt: deşeurile vegetale din parcuri, grădini, cimitire, spaŃii verzi, 

gospodării individuale, instituŃii, deşeurile vegetale din pieŃe. 

Art.5 Se interzice depozitarea finală a tipurilor de deşeuri 

de la art. 4 la depozitele de deşeuri.  

 Art.6 Responsabilii menŃionaŃi la art. 1 au obligaŃia de a Ńine 

evidenŃa cantităŃilor de deşeuri biodegradabile 

preluate/transportate/predate/tratate/neutralizate după caz şi de a 

face dovada tratării şi neutralizării deşeurilor precizate la art. 4, în 

condiŃiile stabilite la art. 3 SituaŃiile aferente vor fi prezentate lunar 

la Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia UtilităŃi Publice. 

Art.7 Responsabilitatea îndeplinirii obiectivului de reducere 

la depozitare cu 15% a deşeurilor municipale generate în 

Municipiul Bucureşti, prin activităŃi de colectare separată şi 

valorificare revine Primăriilor sectoarelor 1-6, operatorilor de 

salubrizare autorizaŃi care funcŃionează pe raza Municipiului 

Bucureşti, administratorilor depozitelor de deşeuri care 

depozitează deşeuri din Municipiul Bucureşti: depozitul Iridex, 

depozitul Vidra şi depozitul Glina. 

InvestiŃiile aferente vor fi realizate de către operatorii de 

salubrizare autorizaŃi şi de către administratorii depozitelor de 

deşeuri. 
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Art.8 ContribuŃia care se plăteşte la Fondul de Mediu 

pentru nerealizarea obiectivului de la art. 7 va reveni în mod 

proporŃional Primăriilor sectoarelor 1-6 şi operatorilor de 

salubrizare autorizaŃi.  

Art.9 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage 

răspunderea contravenŃională şi se sancŃionează cu amendă, 

după cum urmează: 

(a) Nerespectarea prevederilor art. 2 de către persoanele fizice 

constituie contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă cuprinsă 

între 200 – 500 lei.  

(b) Nerespectarea prevederilor art. 2 şi art. 6 de către persoanele 

juridice constituie contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă 

cuprinsă între 2.000 – 3.000 lei.  

(c) Nerespectarea prevederilor art. 1, art. 3, art. 5, art. 7 şi art. 8 

constituie contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă cuprinsă 

între 3.000 – 5.000 lei.  

 Art.10 Prevederile art. 9 din prezenta hotărâre se vor 

aplica operatorilor de servicii  de salubrizare care vor câştiga 

viitoarele licitaŃii pe baza caietelor de sarcini care vor cuprinde 

condiŃiile din prezenta hotărâre.  

Art.11 ContravenŃiile prevăzute la art. 9 din prezenta 

hotărâre se constată şi se sancŃionează prin proces-verbal 

încheiat de persoanele împuternicite de către Primarul General al 

Municipiului Bucureşti. 

Art.12 ContravenŃiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile 

prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenŃiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Art.13  Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 60 

de zile de la adoptare. 

Art.14 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, Primăriile 

sectoarelor 1-6, AdministraŃiile Domeniului Public ale sectoarelor 

1-6, operatorii de salubrizare autorizaŃi, AdministraŃia Lacuri 

Parcuri Agrement Bucureşti, AdministraŃia Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane Bucureşti, pieŃele, depozitele de deşeuri 

care depozitează deşeuri din Municipiul Bucureşti vor lua măsuri 

pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 108 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind colectarea separată a deşeurilor de către persoanele 

fizice şi asociaŃiile de locatari/ proprietari din Municipiul Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

UtilităŃi Publice; 

Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului, 

raportul Comisie pentru igienizare şi salubritate şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 19 şi 20 din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind 

gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-  Art. 24 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităŃilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenŃiilor, 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. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 14, art. 45 alin. (1) şi art. 85 din Legea nr. 215/2001 privind 
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administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 AsociaŃiile de locatari/proprietari şi casele individuale 

au obligaŃia colectării deşeurilor menajere  separat pe două 

componente, după cum urmează:  

    a) componenta reciclabilă: hârtie carton, plastic, PET, sticlă, 

doze de aluminiu;  

    b) componenta reziduală; 

Art.2 Pentru colectarea deşeurilor conform art. 1  se vor 

folosi următoarele recipiente: 

     a)  pentru componenta reciclabilă: europubele sau saci;  

     b) pentru componenta reziduală: europubelele sau 

containerele folosite pentru colectarea deşeurilor menajere în 

amestec. 

Art.3 Primăriile sectoarelor 1-6, operatorii de salubrizare 

autorizaŃi vor lua măsuri pentru preluarea deşeurilor colectate pe 

cele două componente de la persoanele fizice şi asociaŃiile de 

proprietari/locatari şi dotarea acestora cu recipienŃi şi/sau saci de 

plastic personalizaŃi şi inscripŃionaŃi cu tipul de deşeuri care se 

vor colecta în condiŃiile stabilite la art. 1 şi art. 2. 

Art.4  Operatorii de salubrizare autorizaŃi vor stabili 

împreună cu persoanele fizice şi respectiv 
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preşedinŃii/administratorii AsociaŃiilor de locatari/proprietari o dată 

şi un orar pentru ridicarea deşeurilor  colectate care constituie 

componenta reciclabilă. Programele pentru componenta 

reziduală vor rămâne aceleaşi cu cele pentru evacuarea 

deşeurilor menajere în amestec. 

Art.5 (1) Primăriile sectoarelor 1-6 împreună cu operatorii 

de salubrizare autorizaŃi şi preşedinŃii/administratorii asociaŃiilor 

de locatari/proprietari vor lua măsuri de conştientizare şi 

informare a locatarilor cu privire la necesitatea colectării separate 

a deşeurilor pe două componente. În acest sens vor fi afişate la 

loc vizibil informaŃii cu privire la obligativitatea colectării separate, 

destinaŃia  europubelelor/sacilor de colectare a componentei 

reciclabile, locul de precolectare, data şi ora la care componenta 

reciclabilă va fi predată operatorului de salubrizare. 

 (2) NeînŃelegerile apărute între operatorii de salubrizare şi 

asociaŃiile de locatari/proprietari, casele individuale, se vor 

soluŃiona în prezenŃa reprezentanŃilor Primăriilor Sectoarelor 1-6 

sau ai Primăriei Municipiului Bucureşti.  

Art.6 AsociaŃiile de locatari/proprietari vor desemna o 

persoană care va preda deşeurile -  componenta reciclabilă 

operatorilor de salubrizare la data şi ora stabilită cu operatorul de 

salubrizare.  În cazul caselor individuale poate fi desemnat un 

reprezentant pentru mai multe case care să predea aceste 

deşeuri conform programului stabilit cu operatorii de salubrizare. 
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Art.7 Operatorii de salubrizare vor aplica un tarif diferenŃiat 

pentru evacuarea deşeurilor de la persoanele fizice şi asociaŃiile 

de locatari/proprietari care colectează separat astfel: 

    a) pentru persoanele fizice şi juridice care colectează separat 

cele 2 componente, se va realiza o diminuare a tarifului de 

evacuare deşeuri menajere cu până la 10% din valoarea 

acestuia. 

    b) pentru persoanele fizice şi juridice care nu colectează 

separat cele  2 componente se va realiza o majorare a tarifului de 

evacuare deşeuri menajere cu 50% din valoarea acestuia. 

Art.8 Cantitatea minimă de deşeuri - componenta  

reciclabilă evacuată lunar pentru care se va diminua tariful pentru 

evacuarea deşeurilor este 0,75 kg/persoană/lună. 

Art.9  Primăriile sectoarelor 1-6, prin serviciile specializate 

au obligaŃia de a desfăşura o dată  la 3 luni acŃiuni de informare şi 

conştientizare a persoanelor fizice şi asociaŃiilor de 

proprietari/locatari cu privire la obligativitatea colectării separate a 

deşeurilor pe cele 2 componente menŃionate la art. 1. 

Art.10  Operatorii de salubrizare au obligaŃia să 

întocmească programe de colectare separată a deşeurilor şi 

calendare de acŃiuni destinate acestor activităŃi. Modelul de 

program şi calendar este prezentat în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.11 Separarea componentelor reciclabile pe tipuri de 

deşeuri se va realiza de către operatorii de salubrizare.  
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Art.12 În  cazul în care la depozitele de deşeuri nu există 

sisteme de sortare a deşeurilor reciclabile, se interzice 

depozitarea finală a deşeurilor – ce reprezintă componenta 

reciclabilă, dacă acestea respectă standardele de calitate 

necesare reciclării. 

Art.13 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage 

răspunderea contravenŃională şi se sancŃionează cu amendă, 

după cum urmează: 

(a) Nerespectarea de către persoanele fizice şi asociaŃiile de 

locatari/proprietari a prevederilor  art. 1, art. 2, art. 5, art. 6, 

constituie contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă cuprinsă 

între  500 – 2.000 lei. 

(b) Nepreluarea separată a deşeurilor colectate separat, 

nerespectarea orarului stabilit şi nerespectarea prevederilor art. 

3, art. 4, art. 5, art. 10, art. 11 de către operatorii de salubrizare 

constituie contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă cuprinsă 

între 3.000 – 5.000 lei.  

Art.14 Prevederile art. 13 din prezenta hotărâre se vor 

aplica operatorilor de servicii de salubrizare care vor câştiga 

viitoarele licitaŃii pe baza caietelor de sarcini care vor cuprinde 

condiŃiile din prezenta hotărâre.  

Art.15 ContravenŃiile prevăzute la art. 13 se constată şi se 

sancŃionează prin proces-verbal încheiat de persoanele 

împuternicite de către Primarul General al Municipiului Bucureşti. 
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Art.16 ContravenŃiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile 

prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenŃiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.17 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 

de zile de la adoptare, cu excepŃia prevederilor art. 13 lit. a) care 

intră în vigoare de la data 01.01.2014. 

Art.18 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al  Municipiului Bucureşti, Primăriile 

sectoarelor 1-6, persoanele fizice şi juridice din Municipiul 

Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 109 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alocarea sumei de 4.000 mii lei din Fondul de rezervă la 

dispoziŃia autorităŃilor Municipiului Bucureşti din bugetul pe anul 

2012 pentru Centrul de Proiecte şi Programe EducaŃionale şi 

Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti, raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Economice şi nota de fundamentare a Centrului de 

Proiecte şi Programe EducaŃionale şi Sportive pentru Copii şi 

Tineret Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
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Art.1 Se suplimentează Bugetul pe anul 2012 al Centrului 

de Proiecte şi Programe EducaŃionale şi Sportive pentru Copii şi 

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

servicii articolul 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri şi servicii cu 

suma de 4.000 mii lei. 

Suplimentarea se face cu diminuarea cu aceeaşi sumă a 

Fondului de rezervă bugetară la dispoziŃia autorităŃilor locale din 

Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2012, capitolul 

54.02, subcapitolul 54.02.05 articolul 50.04.  

Art.2 Primarul General al Municipiului Bucureşti va include 

modificările din prezenta hotărâre în bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2012 şi anexele sale. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data 30.08.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 110 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desfiinŃarea UnităŃii de Implementare a Proiectului - ISPA 

din cadrul DirecŃiei de Mediu 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane; 

Văzând raportul Comisiei pentru UtilităŃi Publice şi avizul 

Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

(3) lit. b) şi art. 45 alin. (1) din Legea administraŃiei publice locale 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R  Ă Ş T E :  

 

Art.1 (1) Se desfiinŃează Biroul Unitatea de Implementare a 

Proiectului - ISPA din cadrul DirecŃiei de Mediu. 

 (2) SalariaŃii ale căror posturi vor fi restructurate, vor fi 

redistribuiŃi pe posturi vacante corespunzătoare, în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General, conform 

prevederilor legale 

Art.2 (1) Anexa nr.1.7 din HCGMB nr. 174/2010 modificată 

şi completată prin HCGMB nr. 42/2011, privind modificarea art.1 
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din Hotărârea C.G.M.B. nr.352/2010, precum şi aprobarea 

organigramei, numărului total de posturi, statului de funcŃii şi 

regulamentului de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale 

de PoliŃie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, prin HCGMB 

nr. 244/2011, privind reducerea numărului de posturi pentru 

unitatea administrativ teritorială - Municipiul Bucureşti, precum şi 

prin HCGMB nr. 36/2012 privind înfiinŃarea UIP -Faza 2 Glina şi a 

Compartimentului eficienŃă energetică în cadrul DirecŃiei UtilităŃi 

Publice şi reorganizarea UIP – ISPA din cadrul DirecŃiei de 

Mediu, se modifică în conformitate cu Anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 

(2)Statul de funcŃii aprobat prin HCGMB nr. 174/2010 cu 

modificările şi completările ulterioare, cu privire la direcŃiile din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului General 

reorganizate în urma desfiinŃării Biroului UIP- ISPA, se modifică şi 

se completează conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

(3)Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 174/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează cu 

atribuŃiile prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

(4)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

art.113 din anexa nr. 3 la HCGMB nr.174/2010 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

(5)Anexele nr. 1 - 3 din prezenta hotărâre fac parte 

integrantă din aceasta. 

Art.3 (1) Celelalte prevederi ale HCGMB nr.174/2010, 

modificate şi completate prin HCGMB nr. 42/2011, privind 

modificarea art.1 din Hotărârea C.G.M.B. nr.352/2010, precum şi 
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aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de 

funcŃii şi regulamentului de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, 

prin HCGMB nr. 244/2011, privind reducerea numărului de 

posturi pentru unitatea administrativ teritorială - Municipiul 

Bucureşti, precum şi prin HCGMB nr. 36/2012, privind înfiinŃarea 

UIP -Faza 2 Glina şi a Compartimentului - eficienŃă energetică în 

cadrul DirecŃiei UtilităŃi Publice şi reorganizarea UIP - ISPA din 

cadrul DirecŃiei de Mediu, rămân neschimbate. 

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 111  

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea extinderii activităŃii AutorităŃii Municipale de 

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul tuturor 

serviciilor comunitare de utilităŃi publice din răspunderea 

Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti, raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei UtilităŃi Publice şi AutorităŃii Municipale de Reglementare 

a Serviciilor Publice (AMRSP); 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de avizul favorabil al S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. nr. 10042482/24.07.2012; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 11 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 339/2009 privind înfiinŃarea 

AutorităŃii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice 

(AMRSP) şi aprobarea statutului, organigramei, numărului total 

de posturi, statului de funcŃii şi a grilei de salarizare a membrilor 

Consiliului executiv ale acestei instituŃii publice; 

- Contractului de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti, în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova 

Bucureşti SA ,  în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea 
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de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare; 

- Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităŃilor, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 325/2006 privind serviciul de alimentare cu energie 

termică; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

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

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 Se aprobă extinderea activităŃii AutorităŃii Municipale 

de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), instituŃie 

autonomă de interes local a Municipiului Bucureşti, în domeniul 

următoarelor servicii comunitare de utilităŃi publice din 

răspunderea Municipiului Bucureşti, respectiv serviciul integrat de 

salubrizare locală, serviciul integrat de iluminat public şi serviciul 

integrat de transport public local, inclusiv transport persoane în 

regim de taxi. 

 Art.2 Se aprobă Actul AdiŃional la Statutul AutorităŃii 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), 

prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 339/2009 se modifică şi se 

completează conform prevederilor prezentei hotărâri. 

  Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, Autoritatea 

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), S.C. 

Apa Nova Bucureşti SA ,  RADET Bucureşti, Regia Autonomă de 

Transport Bucureşti, operatorii serviciului de transport persoane 

în regim de taxi, S.C. Luxten Lighting S.A. şi operatorii serviciului 

de salubrizare din Municipiul 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 

30.08.2012. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Măsurilor prioritare 2012 – 2015 şi a listei de 

investiŃii prioritare 2012 – 2015 şi pe termen lung, parte integrantă 

a Master Planului Sistemului de Canalizare al Municipiului 

Bucureşti, Studiului de fezabilitate aferent proiectului “Finalizarea 

staŃiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de 

canalizare şi a canalului colector DâmboviŃa (Caseta)”, 

principalilor indicatori tehnico – economici aferenŃi Etapei 1 a 

proiectului „Finalizarea staŃiei de epurare Glina, reabilitarea 

principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector 

DâmboviŃa (Caseta)”, co-finanŃării obiectivelor de investiŃii pentru 

Etapa 1 a proiectului „Finalizarea staŃiei de epurare Glina, 

reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului 

colector DâmboviŃa (Caseta)” şi aprobarea contractării unei 

finanŃări rambursabile externe de la instituŃii financiare 

internaŃionale, în valoare de 59 566 682 Euro, pentru 

cofinanŃarea Etapei 1 a proiectului „Finalizarea staŃiei de epurare 

Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a 

canalului colector DâmboviŃa (Caseta)” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi  raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei UtilităŃi Publice, DirecŃiei Buget, DirecŃiei Management 
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Proiecte şi FinanŃări Externe şi AutorităŃii Municipale de 

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP); 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice, raportul 

Comisiei economice, buget, finanŃe, raportul Comisiei pentru 

credite externe şi monitorizarea derulării acestora şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În scopul administrării unitare a Sistemului de canalizare al 

municipiului Bucureşti, prin întreŃinerea şi exploatarea eficientă a 

Sistemului de canalizare, cât şi pentru eliminarea unor riscuri în 

funcŃionarea StaŃiei de Epurare a Apelor Uzate Bucureşti Glina; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 

60/09.03.2010 privind împuternicirea Primarului General al 

Municipiului Bucureşti de a întreprinde toate demersurile 

necesare către Guvernul României, în vederea asigurării co-

finanŃării (Fondul de Coeziune) pentru acoperirea deficitului de 

finanŃare necesar finalizării Fazei II – Glina, împreună cu lucrările 

de reabilitare colectoare de apă uzată şi Caseta de Apă – Uzată 

– DâmboviŃa;  

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 

2098/02.07.2010 şi Nota revizuită nr. 2618/06.08.2010 transmise 

de Primarul General al Municipiului Bucureşti către Ministerul 

Mediului şi Pădurilor în scopul întocmirii AplicaŃiei pentru 

obŃinerea finanŃării din Fondul de Coeziune pentru proiectul StaŃia 

de Epurare a Municipiului Bucureşti Glina Faza II şi reabilitarea 

colectoare de apă uzată şi Caseta de Apă – Uzată – DâmboviŃa; 
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 Urmare răspunsului formulat de Comisia Europeană nr. 

659480/ 04.10.2010; 

 În conformitate cu prevederile DispoziŃiei Primarului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 1560/17.11.2010 cu privire 

la constituirea Comitetului de Coordonare a proiectului StaŃia de 

Epurare a Municipiului Bucureşti Glina Faza II; 

În scopul îndeplinirii angajamentelor asumate de România 

ca urmare a aderării la Uniunea Europenă, în special a celor din 

sectorul apă şi apă uzată, respectiv pentru îndeplinirea 

conformării cu acquis-ul comunitar pentru colectarea, 

descărcarea şi epurarea apelor uzate – până în 2015; 

 În baza prevederilor Memorandumului de FinanŃare aferent 

Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003 (Publicat în Monitorul 

Oficial al României, conform Ordinului nr. 622/16.05.2005 al 

Ministrului FinanŃelor Publice), semnat între Comisia Europeană 

şi Guvernul României, referitoare la abordarea pe faze a 

reabilitării StaŃiei de Epurare a Apelor Uzate; 

 În aplicarea prevederillor Hotărârii C.G.M.B. nr. 

70/28.04.2011 privind modificarea listei bunurilor proprietate 

publică aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 296/1999  

concesionate S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. în baza Contractului 

de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul 

Bucureşti, în calitate de concedent, şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A., în calitate de concesionar, cu privire la furnizarea de servicii 

de alimentare cu apă si canalizare pentru Municipiul Bucureşti, şi 

aprobarea Actului AdiŃional nr.7 la Contractul de Concesiune; 
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 Luând în considerare prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 

123/30.06.2011 privind aprobarea Actului AdiŃional nr. 9 la 

Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare pentru 

Municipiului Bucureşti încheiat între Municipiul Bucureşti, în 

calitate de concedent, şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A., în calitate 

de concesionar; 

 În baza prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 191/27.07.2006 

privind trecerea terenului în suprafaŃă de 71,9698 ha aflat pe 

teritoriul comunei Glina, pe care a fost edificată „StaŃia de epurare 

a apelor uzate a Municipiului Bucureşti”, în domeniul public al 

Municipiului Bucureşti; 

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

317/29.10.2008 privind aprobarea Taxei Municipale pentru Apa 

Uzată; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, 

componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 łinând seama de prevederile art.9 pct.8 din Carta 

europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 şi ale art. 942 
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şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 

convenŃii; 

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

lit. b), alin. 5 lit. a), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) 

lit. c), 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 Măsurile prioritare 2012 – 2015 şi lista de 

investiŃii prioritare 2012 - 2015 şi pe termen lung, parte integrantă 

a Master Planului Sistemului de canalizare al Municipiului 

Bucureşti, prezentate în anexa nr.1. 

 Art.2 Se aprobă Studiul de Fezabilitate aferent proiectului 

„Finalizarea staŃiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor 

colectoare de canalizare şi a canalului colector DâmboviŃa 

(Caseta)”, prezentat în anexa nr.2.  

 Art.3 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici 

aferenŃi Etapei 1 a proiectului „Finalizarea staŃiei de epurare 

Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a 

canalului colector DâmboviŃa (Caseta)”, prevăzuŃi în anexa nr. 3.  

 Art.4 Se aprobă co-finanŃarea proiectului „Finalizarea staŃiei 

de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de 

canalizare şi a canalului colector DâmboviŃa (Caseta)” – (Etapa 
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1), din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti, conform structurii 

de finanŃare prevăzută în anexa nr.4.  

 Art.5 Se aprobă contractarea unei finanŃări 

rambursabile externe de la instituŃii financiare internaŃionale, 

în valoare de 59 566 682 Euro, pentru cofinanŃarea Etapei 1 a 

proiectului „Finalizarea staŃiei de epurare Glina, reabilitarea 

principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector 

DâmboviŃa (Caseta)”, conform structurii de finanŃare prevăzută în 

anexa nr. 4. 

 Art.6 Plata serviciului datoriei publice locale, aferent 

finanŃării rambursabile externe prevăzută la art. 5 se asigură din 

Taxa Municipală pentru Apa Uzată – componenta aferentă 

proiectului „Finalizarea staŃiei de epurare Glina, reabilitarea 

principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector 

DâmboviŃa (Caseta)”, în valoare de 0.2486 RON/m3 apa uzată 

(0.0565 Euro/m3 apa uzată), aplicabilă de la 1.01.2016, pe o 

perioadă determinată de termenii contractului de finanŃare 

rambursabilă externă, menŃionat la art. 5.  

 Art.7 Obiectivele de investiŃii cuprinse în Etapa 1 de 

implementare a proiectului „Finalizarea staŃiei de epurare Glina, 

reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului 

colector DâmboviŃa (Caseta)” vor fi amplasate pe terenuri care se 

află în domeniul public al municipiului Bucureşti. Aceste terenuri 

sunt disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în 

proiect. 

 Art.8 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să negocieze pentru şi în numele Municipiului 
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Bucureşti, termenii şi condiŃiile finanŃării rambursabile şi să 

semneze Contractul de FinanŃare care urmează a se încheia între 

instituŃiile financiare internaŃionale şi Municipiul Bucureşti, precum 

şi orice alte documente necesare pentru cofinanŃarea Etapei 1 a 

proiectului „Finalizarea staŃiei de epurare Glina, reabilitarea 

principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector 

DâmboviŃa (Caseta)”. 

 Art.9 Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.10 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi 

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 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

OLTEANU CRISTIAN MARIAN Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

NR. 113 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 8 a Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 376/25.11.2008 privind aprobarea documentaŃiei 

tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

pentru reabilitarea a 31 de străzi, 2 poduri şi un pasaj rutier 

 

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 şi Sistematizarea CirculaŃiei; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 24/13.03.2012; 

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

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

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 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 Anexa nr. 8 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 376/25.11.2008 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice şi 

indicatorilor tehnico - economici aferenŃi pentru reabilitarea a 31 

de străzi, 2 poduri şi un pasaj rutier se modifică şi se completează 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G:M.B. nr. 

376/25.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare rămân 

neschimbate. 

 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 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

  

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr.114 
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ANEXA nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 114/2012 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

REABILITARE SISTEM RUTIER STR. GHERGHIłEI 

 

1. Valoarea totală (inclusiv T.V.A.) 14.310.000 lei/3.312.730 

euro 

din care 

Lucrări de construcŃii montaj drum 13.370.000 lei 

- asistenŃă tehnică, consultanŃă 274.000 lei 

- studii şi proiectare 448.710 lei 

- alte cheltuieli 217.290 lei 

  

2. Eşalonarea investiŃiei  

- Anul I INV     14.310.000 lei 

 C+M    13.370.000 lei 

3. CapacităŃi  

3.1 – Lungime totală 1795 m 

3.2 – LăŃime medie carosabil 

- LăŃime medie trotuare 

13.20 m 

2.05 m 

3.3 – sistem rutier existent 56% asfalt/44% pământ 

3.4 – sistem rutier nou da 

3.5.1 straturi asfaltice 3 straturi 

3.5.2 piatră spartă da/pe zona existent 

pământ 
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3.5.3 balast da 

3.5.4 Lucrări edilitare (apă, canal, 

guri scurgere) 

da 

3.6 – suprafaŃa totală (carosabil, 

trotuar, racordări, sp. verzi) 

33218 mp 

  

4. Durata de realizare a 

investiŃiei 

10 luni 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 17 a Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 376/25.11.2008 privind aprobarea documentaŃiei 

tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

pentru reabilitarea a 31 de străzi, 2 poduri şi un pasaj rutier 

 

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 şi Sistematizarea CirculaŃiei; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

Generai al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 22/13.03.2012; 

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

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

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 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 Anexa nr. 17 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

376/25.11.2008 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-

economice şi indicatorilor tehnico- economici aferenŃi pentru 

reabilitarea a 31 de străzi, 2 poduri şi un pasaj rutier se modifică 

şi se completează, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

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

376/25.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare rămân 

neschimbate. 

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 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 115 
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ANEXA nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 115/2012 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

REABILITARE SISTEM RUTIER CALEA APEDUCTULUI 

 

1. Valoarea totală (inclusiv T.V.A.) 3.799.059,75 

lei/879.473,05 euro 

din care 

Lucrări de construcŃii montaj drum 3.386.887,75 lei 

- asistenŃă tehnică, consultanŃă 85.000,00 lei 

- studii şi proiectare 194.391,00 lei 

- alte cheltuieli 132.781,00 lei 

  

2. Eşalonarea investiŃiei  

- Anul I INV     3.799.059,75 lei 

 C+M    3.386.887,75 lei 

  

3. CapacităŃi  

3.1 – Lungime totală 910 m 

3.2 – LăŃime medie carosabil 

-  LăŃime medie trotuare 

5.74 m 

2 x 1.22 m 

3.3 – sistem rutier existent 60% beton/22% asfalt, 

18% pământ 

3.4 – sistem rutier nou da 

3.5.1 straturi asfaltice 2 straturi 
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3.5.2 piatră spartă da 

3.5.3 balast da 

3.5.4 Lucrări edilitare (apă, canal, 

guri scurgere) 

da 

3.6 – suprafaŃa totală (carosabil, 

trotuar, racordări, sp. verzi) 

10.311 mp 

  

4. Durata de realizare a investiŃiei 10 luni 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 94 a Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 28/01.02.2006 privind aprobarea documentaŃiei 

tehnico-economice a obiectivului de investiŃii  

"Reabilitare Străzi - AdministraŃia Străzilor" 

 

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 şi Sistematizarea CirculaŃiei; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 25/13.03.2012; 

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

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 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 Anexa nr. 94 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 28/01.02.2006 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii "Reabilitare Străzi - AdministraŃia Străzilor" se 

modifică şi se completează conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

28/01.02.2006, cu modificările şi completările ulterioare rămân 

neschimbate. 

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 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 116 
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ANEXA nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 116/2012 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

REABILITARE SISTEM RUTIER STR. LIPSCANI 

 

1. Valoarea totală (inclusiv T.V.A.) 2.900.000 lei/671.340 

euro 

din care 

Lucrări de construcŃii montaj 

drum 

2.793.757 lei 

- asistenŃă tehnică, consultanŃă 28.243 lei 

- studii şi proiectare 58.000 lei 

- alte cheltuieli 20.000 lei 

  

2. Eşalonarea investiŃiei  

- Anul I INV      2.900.000 lei 

 C+M     2.793.757 lei 

  

3. CapacităŃi  

3.1 – Lungime totală 300 m 

3.2 – LăŃime medie carosabil 

      -  LăŃime medie trotuare 

8 m 

3.30 m 

3.3 – sistem rutier existent asfalt/pavaj 

3.4 – sistem rutier nou (84 cm) da 

3.5.1 straturi asfaltice 3 straturi 
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3.5.2 piatră spartă da 

3.5.3 balast da 

3.5.4 Lucrări edilitare (apă, 

canal, guri scurgere) 

da 

  

3.6 – suprafaŃa totală  4817 mp 

  

4. Durata de realizare a 

investiŃiei 

10 luni 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a 

unei hotărâri privind trecerea terenului în suprafaŃă de 56.252 mp, 

situat în Bd. Basarabiei nr. 37- 39, sector 2 din domeniul public al 

statului în domeniul public al municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 

213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) 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 (1) Se aprobă înaintarea către Guvernul României a 

cererii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trecerea 
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terenului în suprafaŃă de 56.252 mp, situat în Bd. Basarabiei nr. 

37- 39, sector 2 din domeniul public al statului în domeniul public 

al municipiului Bucureşti. 

(2) Terenul se identifică potrivit planului topografic scara 

1:2000, prezentat în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 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 

30.08.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

TUDOR TOMA 

  

 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

NR. 117 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a 

unei hotărâri pentru trecerea construcŃiei şi a terenului aferent în 

cotă indiviză, situat în Calea Victoriei nr. 22 - 24, sector 3, din 

domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome 

,,AdministraŃia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul 

public al municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei .patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 101/2011 privind reglementarea 

condiŃiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a 

statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ,,AdministraŃia 

Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea 

Regiei Autonome AdministraŃia Patrimoniului Protocolului de 

Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative; 

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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Luând în considerare încheierea nr. 241564 a Oficiului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti Sector 3 în Dosarul 

nr. 241564/27.05.2010 prin care a fost înscris dreptul de 

proprietate publică al municipiului Bucureşti în Cartea Funciară 

specială cu nr. 102321 nedefinitivă, imobilul având nr. Cadastral 

12260/1; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) 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 Se aprobă solicitarea către Guvernul României, de 

transmitere a construcŃiei şi a terenului aferent în cotă indiviză de 

21,74 mp, situat în Calea Victoriei nr. 22 - 24, sector 3, din 

domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome 

„AdministraŃia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul 

public al municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. 

Art. 2 Prezenta hotărâre se consideră cererea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti adresată Guvernului României, 

în vederea promovării unei Hotărâri de Guvern. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate ai 

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 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 118  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a 

unei hotărâri pentru transmiterea bunurilor imobile cu terenul 

aferent amplasamentului ,,Esplanada”, situat în B-dul Unirii, 

sector 3, Bucureşti, din proprietatea privată a statului în 

proprietatea publică a municipiului Bucureşti 

 

 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 – DirecŃia 

Administrare Patrimoniu ; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

prorietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) 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 : 
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 Art.1 (1) Se solicită Guvernului României emiterea unei 

hotărâri de transmitere a bunurilor imobile cu terenul aferent 

amplasamentului ,,Esplanada”, situat în municipiul Bucureşti,  

B-dul Unirii, sector 3, în suprafaŃă de circa 106.000 mp, din 

proprietatea privată a statului în proprietatea publică a 

municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti.  

 (2) Terenul se identifică potrivit planului prezentat în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 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 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 119  

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului - regimul de amplasare a 

staŃiilor de distribuŃie a carburanŃilor pentru alimentarea 

autovehiculelor în municipiul Bucureşti şi abrogarea Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 195/2004 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism; 

Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti: 

Luând în considerare Decizia nr. 25/21.06.2010 a 

Consiliului ConcurenŃei, care a stabilit că prevederile Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 195/2004 încalcă art. 9, alin. (1) din Legea 

concurenŃei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul ConcurenŃei, a dispus, în articolul 2 al Deciziei, în scopul 

restabilirii mediului concurenŃial pe piaŃa comercializării cu 

amănuntul de carburanŃi în municipiul Bucureşti, modificarea art. 

6 al Regulamentului care face obiectul HCGMB nr. 195/2004, în 

sensul eliminării interdicŃiei de construire de noi staŃii de 

distribuŃie a carburanŃilor, în Zona I din Regulament (aşa cum 

este definită şi delimitată de către acesta); 
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Cu respectarea faptului că actuala formă a "Regulamentului 

de amplasare a staŃiilor de distribuŃie a carburanŃilor pentru 

alimentarea autovehiculelor în municipiul Bucureşti" a fost 

prezentat Consiliului ConcurenŃei, care a avizat favorabil; 

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 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş TE: 

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul - regimul de amplasare a 

staŃiilor de distribuŃie a carburanŃilor pentru alimentarea 

autovehiculelor în municipiul Bucureşti, conform anexei 1*. 
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Art.2 Se aprobă Delimitarea zonelor de amplasare a noilor 

staŃii de distribuŃie a carburanŃilor pe teritoriul municipiului 

Bucureşti, conform anexei 2*. 

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

hotărâre. 

Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 195/2004, se abrogă. 

 Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 

1 - 6 ale municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinŃa publică, 

conform legii. 

 Art.6 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 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 120  

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriri Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea elaborării unui studiu de fundamentare care să 

prospecteze posibilitatea demarării unui proiect de parteneriat 

public – privat referitor la gestiunea serviciilor energetice aflate în 

administrarea municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

UtilităŃi Publice; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În vederea îndeplinirii obligaŃiilor asumate prin Protocolul 

de la Kyoto şi a obiectivelor stabilite la nivel naŃional prin 

,,Strategia energetică a României pentru perioada 2007 – 2020”; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 

22/2008 privind eficienŃa energetică şi promovarea utilizării la 

consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

pct. 14, art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă elaborarea unui studiu de fundamentare 

care să prospecteze posibilitatea demarării unui proiect de 

parteneriat public – privat referitor la gestiunea serviciilor 

energetice aflate în administrarea municipiului Bucureşti. 

 Art.2 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 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

TUDOR TOMA 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 121 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea programului de măsuri pentru îmbunătăŃirea 

eficienŃei energetice pentru consumatorii finali de energie din 

instituŃiile publice de interes local ale municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

UtilităŃi Publice; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare raportul de inspecŃie, înregistrat la 

Autoritatea NaŃională de Reglementare în domeniul Energiei cu 

nr. 40687/28.09.2011, iar la Cabinet Primar General cu nr. 

3447/04.10.2011 şi adresa AutorităŃii NaŃionale de Reglementare 

în domeniul Energiei nr. 785/09.01.2012; 

În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 

22/2008 privind eficienŃa energetică şi promovarea utilizării la 

consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu 

modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 

409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

OrdonanŃei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienŃa energetică şi 

promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile 

de energie; 
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Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

pct. 14 precum 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 programul de măsuri pentru îmbunătăŃirea 

eficienŃei energetice pentru consumatorii finali de energie din 

instituŃiile publice de interes local ale municipiului Bucureşti, 

prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 InstituŃiile publice de interes local ale municipiului 

Bucureşti, direcŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti care coordonează 

aceste instituŃii şi DirecŃia UtilităŃi Publice - Compartimentul 

EficienŃă Energetică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, din data de 

30.08.2012. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

  

 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 122  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru punerea în aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 16/2011 

privind modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 

20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcŃiilor existente, în vederea finanŃării de la bugetul local, în 

limita fondurilor alocate anual cu această destinaŃie, a cheltuielilor 

privind proiectarea şi execuŃia lucrărilor de intervenŃie la spaŃiile 

cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă, proprietatea persoanelor 

fizice, situate în clădirile incluse în programe anuale 

 

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 şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 

16/2011 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei 

Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului 

seismic al construcŃiilor existente; 

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

alin. (9) 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 finanŃarea de la bugetul local, în limita 

fondurilor alocate anual cu această destinaŃie, a cheltuielilor 

pentru proiectarea şi execuŃia lucrărilor de intervenŃie la spaŃiile 

cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă, proprietatea persoanelor 

fizice, situate în construcŃii cu destinaŃia de locuinŃă multietajate, 

încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc 

seismic şi care prezintă pericol public. 

Art.2 Imobilele precizate la art.1 sunt cuprinse în programul 

anual/centralizatorul construcŃiilor cu destinaŃia de locuinŃă 

multietajate încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă 

pericol public, întocmit anual de Primăria Municipiului Bucureşti, 

aprobat de Primarul General şi avizat de către Comitetul 

Municipiului Bucureşti pentru SituaŃii de UrgenŃă, conform 

anexelor nr. 17 şi nr. 23 din Normele metodologice de aplicare a 

OrdonanŃei de Guvern nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea 

riscului seismic al construcŃiilor existente, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea de 

Guvern nr. 1364/2001, modificată şi completată prin Hotărârea de 

Guvern nr. 206/2012. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrui 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 

30.08.2012.. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 123  



126 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru punerea în aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 16/2011 

pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului 

nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcŃiilor existente, în vederea finanŃării de la bugetul local, în 

limita fondurilor alocate anual cu această destinaŃie, a cheltuielilor 

privind expertizarea tehnică a locuinŃelor proprietate privată a 

persoanelor fizice 

 

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 şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului 

nr.16/2011 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei 

Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului 

seismic al construcŃiilor existente; 

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

alin.(9) şi art. 45 alin. (2) din Legea administraŃiei publice locale 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
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Art.1 Se aprobă finanŃarea de la bugetul local, în limita 

fondurilor alocate anual cu această destinaŃie, a cheltuielilor 

privind expertizarea tehnică a locuinŃelor proprietate privată a 

persoanelor fizice. 

Art.2 Imobilele precizate la art. 1 sunt cuprinse în 

centralizatorul listelor de priorităŃi întocmit anual de Primăria 

Municipiului Bucureşti, aprobat de Primarul General, conform 

anexei nr. 9 din Normele metodologice de aplicare a OrdonanŃei 

de Guvern nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului 

seismic al construcŃiilor existente, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 

1364/2001, modificată şi completată prin Hotărârea de Guvern 

nr. 206/2012. 

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 

30.08.2012.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 
Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Tudor Toma 

  

 
 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 124 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea către Centrul Militar Zonal Bucureşti a 

imobilului situat în str. Icoanei nr. 27, sector 2, în folosinŃă 

gratuită, pe termen de 20 de ani 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii şi AdministraŃiei 

Fondului Imobiliar; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 35 lit. e) din Legea nr. 

45/1994 a apărării naŃionale a României, cu modificările şi 

completările ulterioare; art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 

414/1997 pentru aprobarea Normelor maximale privind dotarea 

centrelor militare judeŃene, municipale şi ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti; art. 76 din Legea nr. 446/2006 privind 

pregătirea populaŃiei pentru apărare; 

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

art. 45 alin. (3) şi art. 124 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 (1) Se aprobă transmiterea către Centrul Militar Zonal 

Bucureşti a imobilului situat în str. Icoanei nr. 27, sector 2, 

compus din construcŃie în suprafaŃă de 639,90 mp corp (A, B, C) 

şi teren în suprafaŃă de 832,46 mp, în folosinŃă gratuită, pe 

termen de 20 de ani, pentru desfăşurarea activităŃilor specifice. 

(2) Imobilul se identifică conform planului anexă care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Toate operaŃiunile de Carte funciară cad în sarcina 

Centrului Militar Zonal 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 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 125 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea art. 117 punctul nr. 1 din anexa nr. 3 la 

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 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

łinând cont de prevederile art. 63 alin. (5) lit. a), lit. c) şi lit. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.15 alin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind 

auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

şi ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 



131 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.l Art.117 punctul nr.1 din anexa nr.3 la Hotărârea 

C.G.M.B. nr.174/2010 se modifică şi va avea următorul cuprins 

„Art.117 Serviciul Audit public Intern pentru InstituŃii şi Servicii 

Publice-atribuŃii 

1 .  Auditează instituŃiile şi serviciile publice de interes local, 

prevăzute în Capitolul II - RelaŃii FuncŃionale, art.19 punctul B) din 

anexa nr.3 la HCGMB nr. 174/2010." 

Art.ll Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare prevăzut 

în Anexa nr. 3 la H.C.G.M.B. nr. 174/2010 se modifică 

corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art.lll Primarul General şi compartimentele din cadrul 

aparatului de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Aceasta hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 
Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞT 
Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 126 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea raportului pe anul 2011 privind stadiul realizării 

măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a CalităŃii Aerului 

în Municipiul Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare Urbană - DirecŃia de Mediu; 

Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului 

şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În baza prevederilor art. 6, art. 70, art. 71, art. 72 şi art. 90 

din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 195/2005 privind 

protecŃia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 54 şi art. 83 alin. (1) din Legea nr. 104/2011 privind 

calitatea aerului înconjurător; 

- Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 35/2007 

privind metodologia de elaborare şi punere în aplicare a planurilor 

şi programelor de gestionare a calităŃii aerului; 

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. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Raportul pe anul 2011 privind stadiul 

realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a 

CalităŃii Aerului, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2 DirecŃia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea 

CirculaŃiei, Comisia Tehnică de CirculaŃie, DirecŃia Urbanism, 

DirecŃia UtilităŃi Publice, DirecŃia de Mediu, DirecŃia Generală de 

PoliŃie Locala şi Control a Municipiului Bucureşti, AdministraŃia 

Străzilor, AdministraŃia Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti, 

Regia Autonomă de Transport Bucureşti, precum şi Primăriile 

sectoarelor 1-6, au obligaŃia implementării măsurilor nerealizate 

sau în curs de realizare nominalizate în raport. 

Art.3 DirecŃia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea 

CirculaŃiei, Comisia Tehnică de CirculaŃie, DirecŃia Urbanism, 

DirecŃia UtilităŃi Publice, DirecŃia de Mediu, DirecŃia Generală de 

PoliŃie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, AdministraŃia 

Străzilor, AdministraŃia Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti, 

Regia Autonomă de Transport Bucureşti, precum şi Primăriile 

sectoarelor 1-6, 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 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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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 

SpaŃiu Locativ şi cu Altă DestinaŃie; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General a! 

Municipiului Bucureşti; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 art. 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. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 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.2 Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

împuterniceşte Comisia de evaluare a situaŃiilor deosebite în care 

se găsesc cetăŃenii municipiului Bucureşti, solicitanŃi de locuinŃe 

sociale" constituită prin DispoziŃia Primarului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 322/2011, să facă o evaluare a 

dosarelor solicitanŃilor de locuinŃe din cadrul Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi a instituŃiilor subordonate acestora, cu probleme 

sociale. 

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

128/2011 rămân neschimbate. 

. 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 

30.08.2012 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 128 
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Anexă la Hotărârea CGMB 

Nr. 128/30.08.2012 

 

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. Apostol Ion 15. Iuliu Paula Cristina 

2. Andrei Nicoleta 16. IoniŃă Angela 

3. Airinei Maria 17. Merculov Elena 

4. Bodârlău Georgeta 18. MieluŃă Mariana 

5. Bogdan Mariana 19. Manea Marian 

6. Bucătaru Olga 20. Nechifor Nicolae 

7. Caboc Gheorghe 21. Petre Filofteia 

8. Ciucişan Niculina 22. Raportoru Georgeta 

9. Croitoru Ion 23. Radu Alexandra 

10. Dascălu Ion 24. Radu Loghin Neculai 

11. Dobre Fănica 25. Şperlă Maria 

12. Gafencu Alexandru 26. Vajda ConstanŃa 

13. Groasă Virginia 27. Zbârcea Nicolae 

14. Jienescu Ştefan  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea ,.Planului Comitetului Municipiului Bucureşti 

pentru SituaŃii de UrgenŃă pe anul 2012" privind asigurarea 

resurselor umane, materiale şi financiare necesare 

gestionării situaŃiilor de urgenŃă 

 

Având In vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale OperaŃiuni - DirecŃia Apărare şi ProtecŃie Civilă; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004 privind 

protecŃia civilă, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

pct, 8 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 TE:  

 



Art. 1 Se aprobă ,,Planul Comitetului Municipiului 

Bucureşti pentru SituaŃii de UrgenŃă pe anul 2012" pentru 

asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare 

gestionării situaŃiilor de urgenŃă, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Planul va fi adus la îndeplinire de către instituŃiile ce 

aparŃin de Consiliul Genera! al Municipiului Bucureşti, cuprinse în 

Plan, numai în caz de situaŃii de urgenŃă, în funcŃie de bugetele 

alocate de către aceste instituŃii pentru situaŃii de urgenŃă. 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ     SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012  

Nr. 129 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al 

municipiului Bucureşti pentru anul 2012 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale OperaŃiuni – DirecŃia Apărare şi ProtecŃie Civilă; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004 privind 

protecŃia civilă, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

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

pct.8 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 : 

 

 Art.1 Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

al municipiului Bucureşti pentru anul 2012, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

Art.2 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 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ        SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012  

Nr. 130 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PenetraŃie Splaiul 

IndependenŃei – Ciurel - Autostrada Bucureşti – Piteşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei  juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

-  Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism 

CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 07/04.02.2011; 

-  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 43/2011; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: aviz de 

mediu  nr. 30/22.11.2010; 

- Compania NaŃională de Autostrăzi şi Drumuri NaŃionale din 

România S.A.: aviz nr. 92/38881/19.08.2010; 

-  Ministerul AdministraŃiei şi Internelor: aviz de principiu nr. 

735.719/29.05.2008; 

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

96.065/24.04.2008; 

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

D/1349/04.08.2010; 
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-  Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB: aviz nr. 

889740/05.03.2010; 

-  Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

1104/04.02.2011; 

 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 si 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Hotărârii Guvernului  nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

     Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – PenetraŃie 

Splaiul IndependenŃei – Ciurel – Autostrada Bucureşti – Piteşti, 
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pentru o suprafaŃă studiată de cca. 75 ha. zonă urbană 

caracterizată de existenŃa tuturor formelor de proprietate. 

 Încadrare în PUG/PUZ aprobate anterior – Conform PUG – 

Municipiul Bucureşti şi Regulamentului Local de Urbanism al 

Municipiului Bucureşti, aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 

completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, teritoriul studiat are 

reglementări de ordin general privind funcŃionalitatea, circulaŃia, 

echiparea edilitară, a modului de utilizare a terenurilor, etc. 

ParŃial, zona a fost studiată şi prin PUZ – SECTOR 6 primind 

reglementări urbanistice şi relaŃionări cu structura urbană şi trama 

stradală a sectorului 6. 

 Indicatorii urbanistici caracteristici se menŃin conform 

documentaŃiilor de urbanism PUZ aprobate şi PUG. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiunea avizată: Transport rutier – Reglementările 

cuprinse în prezentul PUZ detaliază rezolvarea arterelor de 

circulaŃie şi pot fi folosite exclusiv pentru autorizarea lucrărilor de 

construire a obiectivelor de utilitate publică şi de amenajare a 

domeniului public. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: Nu se aduc modificări ale 

indicatorilor urbanistici prevăzuŃi în documentaŃiile de urbanism 

aprobate. 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

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

hotărâri este valabilă până la aprobarea unei alte documentaŃii de 

urbanism cu conŃinut diferit. 

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

OLTEANU CRISTIAN MARIAN 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

TUDOR TOMA 

  

 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

NR. 131 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 



147 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. N. Tonitza nr. 7 - 9, Splaiul IndependenŃei, sector 3 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

− Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU - DU a PMB:  aviz de urbanism nr. 44/ 10.11.2010 – R 

27.06.2011; 

− Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional – DirecŃia pentru 

Cultură şi Patrimoniul NaŃional a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 

128/Z/08.02.2011; 

− AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: 

decizia etapei de încadrare nr. 5787/33/ 04.04.2011; 

− Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 

47/2011; 

− Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 958875/08.12.2010; 

− Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 17145/ 

14.12.2010; 
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 În conformitate cu prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

    Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. N. Tonitza nr. 

7 - 9, Splaiul IndependenŃei, sector 3, pentru o suprafaŃă studiată 

de cca. 9,5 ha. din care terenul care a generat PUZ, în suprafaŃă 

de cca. 2.500 mp. aparŃine persoanelor fizice şi juridice şi, 

preponderent,  domeniului privat al Municipiului Bucureşti. 
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 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti şi Regulamentului 

Local de Urbanism al Municipiului Bucureşti, aprobate prin 

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

C.G.M.B. nr. 324/2010, amplasamentul este cuprins în CP1a - 

subzona centrală suprapusă peste nucleul istoric. Conform PUZ – 

Zona Centrului Istoric al Municipiului Bucureşti, aprobat cu 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 252/2004, zona se suprapune parŃial 

Subzonelor Istorice de ReferinŃă - SIR 11(Splai - Halelor) şi SIR 

12 (Sf. Dumitru - Franceză).  

 Pe amplasament, inclusiv sub Str. Tonitza este propusă 

realizarea unui parcaj subteran de mare capacitate cu acces unic 

din Splaiul IndependenŃei.  

 CondiŃii de construire aprobate:  

 Parcaj Supraetajat şi Subteran, Servicii, ComerŃ, Birouri, 

AdministraŃie; 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: 

POT max. = 85%; CUT max. volumetric =18 mc./mp. teren; 

Hmax:Corp A: 24,61-27,74 m retras; H cornişă = H cornişă 

Splaiul Independentei nr. 2J; 

Corp B: 23,00 m; 

Corp C: 14,00 - 17,20 m retras; H cornişă = H cornişă Str. Tonitza 

nr. 11; 

Corp D:   5,00 m.  

 Art.2  Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

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

hotărâri este valabilă până la aprobarea unei alte documentaŃii de 

urbanism cu conŃinut diferit. 

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 132 



151 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind realizarea Proiectului Cultural "Bucureştii lui Caragiale" 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi referatul de specialitate al DirecŃiei 

Cultură, ÎnvăŃământ, Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte şi sport 

şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HO T A R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă realizarea Proiectului Cultural „Bucureştii 

lui Caragiale" şi instituŃiile responsabile cu realizarea proiectului, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 FinanŃarea cheltuielilor aferente realizării Proiectului 

Cultural „Bucureştii lui Caragiale " se va suporta din bugetele 

aprobate ale instituŃiilor menŃionate în anexa la prezenta hotărâre, 

de la articolul bugetar 20.30.30, pentru proiecte culturale. 
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Art.3 Suplimentarea bugetelor instituŃiilor responsabile cu 

realizarea proiectului se va putea face, după caz, la rectificarea 

bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2012. 

 Art.4 Primarul General al Municipiului Bucureşti, direcŃiile 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi 

instituŃiile prevăzute în anexă vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 133 



153 

 

Anexa la HCGMB nr. 133/30.08.2012 

 

InstituŃiile publice de cultură ale municipiului Bucureşti, 

co-organizatoare ale 

Festivalului ,,Bucureştii lui Caragiale’’ 

 

Nr. 

crt. 

INSTITUłIA PUBLICĂ DE CULTURĂ DIRECTOR/MANAGER 

1 AdministraŃia Monumentelor şi 

Patrimoniului Turistic 

Traian Radu NEGREI 

2 Teatrul de Comedie George MIHĂIłĂ 

3 Teatrul METROPOLIS George IVAŞCU 

4 Teatrul MASCA Mihai MĂLAIMARE 

5 Teatrul NOTTARA Marinela łEPUŞ 

6 CreArT Claudia POPA 

7 Muzeul NaŃional al Literaturii Române Lucian CHIŞU 

8 Biblioteca Metropolitană Bucureşti Florin ROTARU 

9 Circ & Variete Globus Brânduşa NOVAC 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind realizarea Programului Multianual  

„Pinacoteca Municipiului Bucureşti” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a  Primarului 

General al Municipiului Bucureşti şi referatul de specialitate al 

DirecŃiei Cultură, ÎnvăŃământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte şi sport 

şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi art. 45 alin. (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 realizarea Programului Multianual 

„Pinacoteca Municipiului Bucureşti”. 

 Art.2 Se aprobă ca măsură preliminară realizarea studiului 

de fezabilitate „Pinacoteca Municipiului Bucureşti” în valoare de 

70 mii lei. Studiul se include în Lista obiectivelor de investiŃii a 

AdministraŃiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic pe anul 

2012 şi se finanŃează din Bugetul aprobat al AdministraŃiei 

Monumentelor şi Patrimoniului Turistic pe anul 2012, de la art. 
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20.30.30 din sumele aprobate prin diminuarea cu aceeaşi sumă 

aprobată pentru lăcaşuri de cult la poziŃia Biserica Udricani. 

 Art.3 Pentru optimizarea execuŃiei bugetului AdministraŃiei 

Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, ordonatorul principal de 

credite va putea redistribui pe lăcaşuri de cult sumele aprobate 

prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 66/2012 şi diminuate conform art. 2 

din prezenta hotărâre. 

 Art.4 Ordonatorul Principal de Credite va include în buget 

modificările din prezenta hotărâre.    

 Art.5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

  

 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 134 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea realizării Studiului de fezabilitate privind 

Programul multianual integrare şi dezvoltare informatică a 

activităŃilor economico - financiare ale Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi instituŃiilor de subordonare locală 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale Economice şi al DirecŃiei Sisteme Informatice; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă realizarea Studiului de fezabilitate privind 

Programul multianual integrare şi dezvoltare informatică a 

activităŃilor economico - financiare ale Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi instituŃiilor de subordonare locală. 



157 

 

Art.2 Se aprobă includerea în Lista obiectivelor de investiŃii 

a Primăriei Municipiului Bucureşti - Anexa 2.38.1 la Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 66/23.03.2012 a „Studiului de fezabilitate privind 

realizarea Programului multianual integrare şi dezvoltare 

informatică a activităŃilor economico - financiare ale Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi instituŃiilor de subordonare locală" în 

valoare de 60 mii lei la capitolul 51.02 articolul 71.01.30. 

Art.3 Suma se asigură prin redistribuire în bugetul  

Primăriei Municipiului Bucureşti anexa 2.38 de la capitolul 51.02 

titlul 20 articolul 20.30.30. 

Art.4 Ordonatorul Principal de Credite va include în buget 

modificările din prezenta hotărâre . 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 135 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de 

amenajare a teritoriului ce intră în competenŃa de aprobare a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al 

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism; 

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu 

privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 

teritoriului şi de urbanism; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu completările 

ulterioare coroborate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaŃiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

de amenajare a teritoriului ce intră în de aprobare a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, potrivit anexei care face  parte 

integrantă din prezenta hotărâre 

Art.2 Se abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr. 66/2005. 

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 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr.136 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind darea în folosinŃă temporară a imobilului din 

str. General Berthelot nr. 90, sector 1 pentru desfăşurarea 

activităŃii InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei Patrimoniu, DirecŃiei Juridic şi al AdministraŃiei Fondului 

Imobiliar ; 

 Văzând avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

- Adresa nr. 17198/23.08.2012 a InstituŃiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti privind acordul pentru mutarea temporară 

a instituŃiei în imobilul din str. G-ral H. M. Berthelot nr. 90, sector 

1; 

- Adresele nr. 32738/27.08.2012 şi nr. D.G. 512/29.08.2012 

ale AdministraŃiei Fondului Imobiliar; 

- Adresa nr. 21548/28.08.2012 a DirecŃiei Juridic – Serviciul 

evidenŃă, analiză, soluŃionare si gestiune notificări Legea nr. 

10/2001; 

- Adresele nr. 21550/28.08.2012 şi nr. 21550/1/30.08.2012 

ale DirecŃiei Juridic – Serviciul InstanŃe Civile şi Contencios 

Administrativ; 
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 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) 

şi art. 124  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 darea în folosinŃă temporară a imobilului 

situat în Bucureşti, str. G-ral H. M. Berthelot nr. 90, sector 1 

pentru desfăşurarea activităŃii InstituŃiei Prefectului Municipiului 

Bucureşti, până la finalizarea lucrărilor de consolidare a imobilului 

– Palatul Administrativ. 

 Art.2 Imobilul prevăzut la art.1 se identifică conform 

planului scara 1:500, prezentat în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Predare–primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face 

pe bază de proces -  verbal încheiat între AdministraŃia Fondului 

Imobiliar şi InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti.   

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, din data de 

30.08.2012 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

OLTEANU CRISTIAN MARIAN 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

TUDOR TOMA 

  

 

Bucureşti, 30.08.2012 

NR. 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea codurilor CAEN 5530 şi 5540 din Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 405/2009 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi 

taxelor locale în Municipiul Bucureşti, pentru anul 2010 

 

 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;  

 łinând seama de SentinŃa Civilă nr. 204/19.01.2011 

pronunŃată de Tribunalul Bucureşti–SecŃia a IX-a Contencios 

Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 20072/3/CA/2010, precum şi 

de adresa Aparatului Permanent al C.G.M.B. nr. 

20072/I.I./19.03.2012 înregistrată la DirecŃia Venituri cu nr. 

3290/20.03.2012; 

 În conformitate cu prevederile art. 288 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, 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.1 Pct.1.4.11 alin.1 din Anexa nr.2 a H.C.G.M.B. 

nr.405/2009 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor 

locale în Municipiul Bucureşti, pentru anul 2010 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

 “(1) ComercianŃii a căror activitate se desfăşoară potrivit 

Clasificării activităŃilor din economia naŃională - CAEN, aprobată 

prin Ordinul nr. 337/2007, cu modificările ulterioare, în clasa 5610 

- Restaurante şi 5630 - Baruri şi alte activităŃi de servire a 

băuturilor, datorează bugetului local al sectorului în a cărui rază 

administrativ teritorială se află amplasată unitatea sau standul de 

comercializare, o taxă de 3000 lei, pentru eliberarea/vizarea 

anuală a autorizaŃiei privind desfăşurarea activităŃii de alimentaŃie 

publică, stabilită de către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti”. 

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

405/2009 modificată şi completată de Hotărârea C.G.M.B. nr. 

2/2010 rămân neschimbate. 

 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 

1 - 6 şi instituŃiilor publice de interes local ale municipiului 

Bucureşti.  

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 138 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii "Centru de îngrijire şi educaŃie timpurie 

pentru copii 0-3 ani" (creşă) situat în str. Soldat Grigore 

Răducanu, nr. 3, sector 1 ,  Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti şi 

al DirecŃiei Generale de Dezvoltare şi InvestiŃii; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte şi sport, raportul 

Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi avizul Comisiei juridice şi 

de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

łinând cont de avizul Consiliului Tehnico - Economic al 

Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 17/13.03.2012; 

În conformitate cu prevederile: 

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

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 18/1990 pentru ratificarea ConvenŃiei cu privire la 

drepturile copilului, republicată; 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei 

naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legii nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate 

a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin 

programele operaŃionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 137/2010 privind aprobarea contractului 

de finanŃare nerambursabilâ POSDRU/71/6.3/S/41699 dintre 

Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei SocIALE, DirecŃia 

Generală Autoritatea de Management pentru Programul 

OperaŃional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane" şi DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti în 

vederea implementării proiectului „Mai multe centre de îngrijire 

pentru copilul tău, mai multe oportunităŃi de angajare pentru tine"; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 333/2010 privind împuternicirea DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti pentru a 

demara procedurile legale în vederea identificării unor spaŃii 

adecvate ce urmează a fi utilizate în vederea dezvoltării unor 

servicii sociale; 

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

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

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

obiectivului de investiŃii „Centru de îngrijire şi educaŃie timpurie 

pentru copii 0-3 ani" (creşă) situat în Str. Soldat Grigore 

Răducanu nr. 3, sector 1 ,  Bucureşti, prevăzuŃi în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii se va realiza prin 

bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti. 

Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 
  

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 139 
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ANEXA la HCGMB nr. 139/30.08.2012 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENłI 

OBIECTIVULUI DE INVESTIłII ‘’CENTRU DE ÎNGRIJIRE ŞI 

EDUCAłIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI’’ (CREŞĂ) 

SITUAT ÎN STR. SOLDAT GRIGORE RĂDUCANU, NR. 3, 

SECTOR 1, BUCUREŞTI 

 

Valoarea totală a investiŃiei inclusiv T.V.A 3.436.820 Ron 

reprezentând 740.740 euro 

 

    Din care C+M 3.366.210 ron reprezentând 725.520     Euro 

 

Cursul de referinŃă 1 Euro = 4.64 Ron la data de 24.07.2012 

 

Durata de realizare a investiŃiei: maxim 10 luni 

 

Sursa de finanŃare a investiŃiei: buget propriu al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind darea în folosinŃă gratuită, pe termen limitat, către 

AsociaŃia Foştilor DeŃinuŃi Politici din România – A.F.D.P.R., 

a imobilului situat în Bucureşti, str. Mântuleasa nr. 10, sector 3 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei Patrimoniu şi AdministraŃia Fondului Imobiliar; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de: 

- Solicitarea AsociaŃiei Foştilor DeŃinuŃi Politici din România 

nr. 151/2011; 

- Adresa AdministraŃiei Fondului Imobiliar către DirecŃia 

Patrimoniu nr. 28791/2012; 

- Încheierea nr. 7/PJ/1990 a Judecătoriei Sectorului 1 

Bucureşti; 

- Încheierea nr. 21/2012 a Judecătoriei Sectorului 3 – SecŃia 

Civilă; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) 

şi art. 124 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 darea în folosinŃă gratuită, pe termen 

limitat, către AsociaŃia Foştilor DeŃinuŃi Politici din România – 

A.F.D.P.R., a imobilului situat în Bucureşti, str. Mântuleasa nr.10, 

sector 3, având elementele de identificare prevăzute în anexa 

nr.1. 

 Art.2 FolosinŃa gratuită se acordă pe o perioadă de 1 an, cu 

posibilitatea de prelungire anuală cu acordul Primarului General 

al Municipiului Bucureşti. 

 Art.3 Se aprobă contractul – cadru de comodat prevăzut în 

anexa nr. 2. 

 Art.4 Se împuternicesc Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi directorul general al AdministraŃiei Fondului Imobiliar 

pentru semnarea contractului de comodat pentru imobilul 

prevăzut la art.1. 

 Art.5 Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.6 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Fondului Imobiliar 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 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

OLTEANU CRISTIAN MARIAN 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

TUDOR TOMA 

  

 

Bucureşti, 30.08.2012 

NR. 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de 

intervenŃie pentru execuŃia lucrărilor de consolidare la imobilul 

situat în Bucureşti, str. Franceză nr. 9, sector 3 
 

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 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. 7/25.01.2012;  

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. 491/2009 privind aprobarea 

Programului de acŃiuni 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 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1 Se aprobă documentaŃia de avizare a lucrărilor de 

intervenŃie şi indicatorii tehnico - economici pentru consolidarea 

imobilului situat în sŃr. Franceză nr. 9, sector 3, 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 proprietate 

persoane fizice, de la bugetul local pentru locuinŃele aflate în 

administrare şi din sursele proprii ale proprietarilor persoane 

juridice ai spaŃiilor cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă. 

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 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

NR. 141 
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ANEXA nr. 1 
La HCGMB nr. 141/30.08.2012 

 
Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului 
Consolidare imobil situat în str. Franceză nr. 9, sector 3 
 
Valorea totală a lucrărilor de consolidare din DocumentaŃia de avizare a lucrărilor de intervenŃie, 
calculată la nivelul lunii ianuarie 2011, este de 20.359.999 lei (inclusiv TVA 24%) din care valoarea 
C+M este de 15.982.095 lei (inclusiv TVA 24%). 

 

 Valori (inclusiv TVA) conform Deviz General proiect de consolidare actualizate la nivelul 

lunii decembrie 2011 conform indicilor lunari ai preŃurilor de consum publicaŃi de Institutul 

NaŃional de Statistică (ianuarie 2011-decembrie 2011=1,0235) 

Total LocuinŃe proprietate 

particulară  

(buget de stat) 

LocuinŃe şi SpaŃii 

cu alte destinaŃii 

(buget local) 

SpaŃii cu alte 

destinaŃii  

(surse proprii) 

100% 42,17% 24,60% 33,23% 

Valoarea investiŃiei: 

Total (lei) 

din care C+M (lei) 

 

20.838.459 

16.357.674 

 

8.787.578 

6.898.031 

 

5.126.261 

4.023.988 

 

6.924.620 

5.435.655 

SuprafaŃa desfăşurată      
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(mp) 6.040,80 2.547,40 1.486,04 2.007,36 

SpaŃii  

(nr.) 

 

51 ap. +2 sad 

 

28 ap 

 

23 ap. + 1 sad 

 

1 

Durata de realizare a 

investiŃiei 

(luni calendaristice) 

 

 

24 luni 

 
Director executiv, Şef serviciu, 

  
Bogdan ŞOŞOACĂ Aurelia RADU 

  
 Întocmit, 

 
Expert 

  
 Lăcrămioara IONIłĂ 
  
 Data: 23.01.2012 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a 

documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie pentru 

execuŃia lucrărilor de consolidare la imobilul situat în Bucureşti,  

P-Ńa Pache Protopopescu nr. 11,  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 şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 14/02.03.2012; 

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. 491/2009 privind aprobarea 

Programului de acŃiuni 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 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici şi 

documentaŃia de avizare a lucrărilor de intervenŃie pentru 

consolidarea imobilului situat în P-Ńa Pache Protopopescu nr. 

1 1 ,  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 proprietate 

persoane fizice, de la bugetul local pentru locuinŃele aflate în 

administrare şi din sursele proprii ale proprietarilor persoane 

juridice ai spaŃiilor cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă. 

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 

30.08.2012. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 142 
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ANEXA nr. 1 
La HCGMB nr. 142/30.08.2012 

Indicatori tehnico-economici ai obiectivului 
Consolidare imobil situat în p-Ńa Pache Protopopescu nr. 11, sector 2 
 
Valoarea totală a lucrărilor de consolidare, calculată la nivelul lunii martie 2011, este de 4.670.414 lei 
(inclusiv TVA 24%) din care valoarea C+M este de 3.689.142 lei (inclusiv TVA 24%), conform Deviz 
general din DocumentaŃia de avizare a lucrărilor de intervenŃie elaborată de S.C. ‘’PROCEMA 
ENGINEERING’’ S.R.L. Indicele de actualizare este de 1,0133 (martie 2011 ÷ ianuarie 2012) conform 
Institutului NaŃional de Statistică 
 

 Indicatori tehnico-

economici Deviz 

general 

(incl. TVA 24%) 

Indicatori tehnico-

economici actualizaŃi la 

nivelul lunii ianuarie 

2012 (incl. TVA 24%) 

locuinŃe proprietate 

particulară  

(buget de stat) 

Valoarea investiŃiei: 

TOTAL (lei) 

din care C+M (lei) 

 

4.670.414 

3.689.142 

100.000% 

4.732.530 

3.738.207 

100.000% 

4.732.530 

3.738.207 

SuprafaŃa desfăşurată  mp 1410 

SpaŃii                        nr. 10 apartamente 
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Director executiv, Şef serviciu, 

  

Bogdan ŞOŞOACĂ Aurelia RADU 

  

  

 Întocmit, 

 

Expert 

  

 

 

Dana SAVIN 

 

Data: 12.03.2012 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

DocumentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie pentru 

execuŃia lucrărilor de consolidare la imobilul situat în Bucureşti, 

strada Mihai Vodă nr. 15, sector 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 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. 37/22.05.2012; 

În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 

20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcŃiilor existente, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2008 

privind aprobarea Programului de acŃiuni pe anul 2008 pentru 

proiectarea şi execuŃia lucrărilor de consolidare a clădirilor de 

locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în 

clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, completată; 

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 A R Ă Ş TE: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi 

DocumentaŃia de avizare a lucrărilor de intervenŃie pentru 

consolidarea imobilului situat în Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 

15, sector 5, 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 proprietate 

persoane fizice, de la bugetul local pentru locuinŃele aflate în 

administrare şi din sursele proprii ale proprietarilor persoane 

juridice ai spaŃiilor cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă. 

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 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 143 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reîncadrarea pe secŃiuni a unor sume în Bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2012, corespunzător clasificaŃiei 

bugetare 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Genera! 

al Muncipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Economice; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

(2) lit. a) din Legea 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 reîncadrarea pe secŃiuni a unor sume în 

bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2012, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2 Primarul General al Municipiului Bucureşti va include 

modificările din prezenta hotărâre în bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2012. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei de urbanism Plan Urbanistic 

Zonal (PUZ) B-dul Bucureştii Noi nr. 50, sector 1 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Arhitectului 

Şef al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 1 Bucureşti: certificat de urbanism nr. 

389/49/B/6676/19.03.2012; 

- Primăria Municipului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 

12/09.04.2012; 

- Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism - 

CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 74/29.06.2012; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 9526/33/29.05.2012; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română aviz de pricipiu nr. 

18209/569/04.07.2012; 

- Primăria Sectorului 1 Bucureşti : Comisia socio-economică de 

examinare şi avizare a împlantării structurilor de vânzare cu 

amănuntul cu suprafaŃă mare : aviz nr. 260E/01.06.2012; 
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- Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB: aviz nr. 

1080314/18.05.2012; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de pricipiu nr. 

1065350/2143/18.05.2012; 

- Documentul de planificare a procesului de informare si 

consultare a publicului, în conformitate cu prevederile Ordinului 

nr. 2701/2010 emis de Ministerul 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; 

- Raportul informării şi consultării publicului în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul 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; 

În conformitate cu prevederile:  

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

construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- 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 decizională în administraŃia public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

Noi nr. 50, sector 1, în conformitate cu părŃile componente ale 

documentaŃiei de urbanism (Avizul de Urbanism nr. 

74729.06.2012, Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare şi Regulamentului Local de Urbanism), care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta documentaŃie are caracter de reglementare 

specifică şi nu dă dreptul la construire până la obŃinerea 

autorizaŃiei de construire. 

Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea 

unor alte reglementări urbanistice contrare. 

Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

OLTEANU CRISTIAN MARIAN 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

TUDOR TOMA 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

NR. 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al 

AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti ca 

urmare a preluării ansamblului de atribuŃii şi competenŃe 

exercitate de Ministerul SănătăŃii cu privire la asistenŃa medicală 

şi medicina dentară din unităŃile de învăŃământ public preşcolar, 

şcolar şi universitar din municipiul Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În aplicarea prevederilor: 

- OrdonanŃei 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 si completările ulterioare; 

łinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea - Normelor 

metodologice de aplicare a OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului 

nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuŃii şi 

competenŃe exercitate de Ministerul SănătăŃii către autorităŃile 
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administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Anexei la OrdonanŃa 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, modificată şi completată - procedura de stabilire a 

numărului maxim de posturi ce potfi încadrate la nivelul 

unităŃilor/subunităŃilor administrativ-teritoriale, cu excepŃia celor 

din cadrul capitolelor bugetare "ÎnvăŃământ" şi "Asigurări şi 

AsistenŃă Socială", finanŃate din bugetele locale, precum şi din 

capitolul bugetar "Sănătate", indiferent de sursa de finanŃare; 

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

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare 

al AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Organigrama, numărul total de posturi şi statul de 

funcŃii ale AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale 

Bucureşti rămân neschimbate. 
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Art.3 Articolul 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 53/2009, 

modificat şi completat conform articolului 4 din Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 298/2009 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.4 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 53/2009 

modificată şi completată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 298/2009 

rămân neschimbate. 

 Art.5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, AdministraŃia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, precum şi Spitalul Clinic de Copii 

„Dr. Victor Gomoiu" şi Cabinetele de asistenŃă medicală şi de 

medicină dentară din unităŃile de învăŃământ preşcolar, şcolar şi 

universitar prin AdministraŃia Spitalelor şi Serviciilor Medicale 

Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 146 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea spaŃiului cu destinaŃia de „punct de prim 

ajutor" situat în Pasajul UniversităŃii din administrarea 

AdministraŃiei Străzilor Bucureşti în administrarea AdministraŃiei 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti 

 

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 

Străzilor Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art.57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T A R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă trecerea din administrarea AdministraŃiei 

Străzilor Bucureşti a spaŃiului cu destinaŃie medicală denumit 

"punct de prim ajutor" aflat în pasajul UniversităŃii, în suprafaŃă de 

23,30 mp în administrarea AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor 

Medicale Bucureşti. 

Art. 2 Predarea-primirea spaŃiului prevăzut ia art. 1 se va 

efectua în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri pe baza unui proces-verbal încheiat între 

AdministraŃia Străzilor Bucureşti şi AdministraŃia Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti. 

 Art. 3 în calitatea sa de administrator, AdministraŃia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti va avea următoarele 

obligaŃii : 

a)să se îngrijească de bunul primit în administrare întocmai ca 

proprietarul acestuia; 

b)să folosească bunul pentru uz şi folosinŃa publică şi numai cu 

destinaŃia stabilită; 

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

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

fapte de natură să împiedice folosinŃa normală a acestuia; 

d) să exploateze bunul, evitând distrugerea, degradarea şi 

deteriorarea acestuia; să asigure permanent starea de curăŃenie 

şi pe căile de acces, a împrejmuirilor corespunzătoare; 

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

folosinŃei acestuia, fără să ceară restituirea acestor cheltuieli; 
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f) să efectueze la timp lucrările de întreŃinere în vederea 

preîntâmpinării şi remedierii deteriorărilor şi degradărilor 

constatate, pentru menŃinerea în funcŃiune a bunului pe toată 

durata administrării; 

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

efectua numai cu acordul proprietarului, precizându-se categoria 

lucrărilor propuse a se efectua şi necesitatea/oportunitatea 

efectuării acestora; fac excepŃie lucrările de întreŃinere, de mică 

amploare şi executate periodic şi reparaŃiile curente. 

Art. 4 Hotărârea H.C.G.M.B nr. 201/2009 se modifică în 

mod corespunzător. 

 Art. 5 AdministraŃia Străzilor Bucureşti, direcŃiile din cadrul 

Primăriei 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 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 147 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea spaŃiilor cu destinaŃia de „punct de prim 

ajutor" situate în incinta Stadionului NaŃional Lia Manoliu, din 

administrarea AdministraŃiei Lacuri, Parcuri, Agrement Bucureşti 

în administrarea AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale 

Bucureşti 

 

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 sănătate şi protecŃie socială şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) 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: 
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Art.1 Se aprobă trecerea din administrarea AdministraŃiei 

Lacuri, Parcuri, Agrement Bucureşti în administrarea 

AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti a 

spaŃiilor medicale denumite "puncte de prim ajutor" din incinta 

Stadionului NaŃional Lia Manoliu - Arena NaŃională, conform 

anexelor nr. 1 - 7 la prezenta hotărâre. 

Art.2 Predarea-primirea spaŃiilor prevăzute la art.1 se va 

efectua în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri pe baza unui proces-verbal încheiat între 

AdministraŃia Lacuri, Parcuri, Agrement Bucureşti şi AdministraŃia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. 

Art.3 în calitatea sa de administrator, AdministraŃia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti va avea următoarele 

obligaŃii: 

a)să se îngrijească de bunul primit în administrare întocmai ca 

proprietarul acestuia; 

b)să folosească bunul pentru uz şi folosinŃa publică şi numai cu 

destinaŃia stabilită; 

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

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

fapte de natură să împiedice folosinŃa normală a acestuia; 

d)să exploateze bunul, evitând distrugerea, degradarea şi 

deteriorarea acestuia; să asigure permanent starea de curăŃenie 

şi pe căile de acces, a împrejmuirilor corespunzătoare; 

e)să efectueze la timp lucrările de întreŃinere în vederea 

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

durata administrării; 

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

efectua numai cu acordul proprietarului, precizându-se categoria 

lucrărilor propuse a se efectua şi necesitatea/oportunitatea 

efectuării acestora; fac excepŃie lucrările de întreŃinere, de mică 

amploare şi executate periodic şi reparaŃiile curente; 

Art.4 Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.5 AdministraŃia Lacuri, Parcuri, Agrement Bucureşti, 

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 de îndată a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.08.2012 

Nr. 148 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contractării unei/unor finanŃări rambursabile 

interne şi/sau externe în valoare totală de până la 800.000.000 

euro sau echivalent lei, în vederea restructurării datoriei în 

valoare de până la 500.000.000 euro şi realizarea de investiŃii 

 

 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 şi DirecŃiei Generale Infrastructură şi 

Servicii Publice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, 

componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi cu cele ale art.2 litera e) din OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 

64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta 

europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 łinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din 

Codul Civil, referitoare la contracte sau convenŃii; 

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

art. 45 alin. (2), precum şi ale art. 63 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. c) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare 

pentru refinanŃarea datoriei publice locale şi realizarea investiŃiilor 

publice de interes local prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă contractarea unei/unor finanŃări 

rambursabile interne şi/sau externe în valoare totală de până la 

800.000.000 euro (sau echivalent lei), cu o maturitate de până la 

20 de ani. 

 Art.2 Contractarea finanŃării rambursabile prevăzute la art.1 

se face pentru realizarea investiŃiilor publice de interes local 

prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, precum şi pentru 

asigurarea resurselor financiare necesare plăŃii de capital 

(principal) în anul 2015 aferentă emisiunii de euro-obligaŃiuni 
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emise de municipiul Bucureşti în anul 2005, cod ISIN 

XS0222425471. 

 Art.3 Anexa cuprinzând lista investiŃiilor publice de interes 

local face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4 Se mandatează domnul Prof. Univ. Dr. Sorin Mircea 

Oprescu, în calitate de Primar General al Municipiului Bucureşti, 

să negocieze şi semneze, în numele şi pe seama municipiului 

Bucureşti contractul/contractele de împrumut intern/extern 

menŃionate la art. 1, precum şi orice alte modificări şi completări 

convenite de către părŃile contractante şi orice alte acte, 

documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni 

necesară în legătură cu încheierea şi punerea în executare a 

contractului/contractelor de împrumut intern/extern. 

 Art.5 Din bugetul local al municipiului Bucureşti se asigură 

integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de 

investiŃii de interes local; 

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanŃării rambursabile 

menŃionate la art.1. 

 Art.6 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice 

locale, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să publice pe 

pagina de internet a Municipiului Bucureşti următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, 

precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; 
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b) valoarea finanŃării rambursabile contractate în valuta de 

contract; 

c) gradul de îndatorare a municipiului Bucureşti; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea 

perioadei de garanŃie şi a perioadei de rambursare a finanŃării 

rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente 

fiecărei finanŃări rambursabile; 

f) plăŃile efectuate din fiecare finanŃare rambursabilă. 

 (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima 

decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub 

sancŃiunile prevăzute de lege. 

 Art.7 Se împuterniceşte domnul Prof. Univ. Dr. Sorin 

Mircea Oprescu, în calitate de Primar General al Municipiului 

Bucureşti să semneze în numele şi pentru Municipiul Bucureşti 

acordul/acordurile de garantare a împrumutului/împrumuturilor 

menŃionate la art.1, precum şi toate documentele necesare 

obŃinerii autorizării şi derulării finanŃării/finanŃărilor rambursabile 

interne/externe. 

 Art.8 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcŃiile 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 

Municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa de îndată a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.08.2012. 
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Tudor Toma 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziŃionării de către AdministraŃia 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector  1 de servicii juridice de consultanŃă, de 

asistenŃă şi/sau de reprezentare 

 

 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 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 cultură, învăŃământ, sport, mass-

media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 łinând seama de prevederile art.I, alin.(2), lit.b) din 

OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 26/2012 privind 

unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 
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disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 

normative; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 119/29.06.2012 privind aprobarea achiziŃionării 

de către autorităŃile locale de la nivelul Sectorului 1 de servicii de 

consultanŃă, de asistenŃă şi/sau de reprezentare; 

 În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115,  

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă achiziŃionarea de către AdministraŃia 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector 1 Bucureşti, de servicii juridice de consultanŃă, de 

asistenŃă şi/sau reprezentare, atât în litigii viitoare, cât şi în litigii 

aflate deja în curs de judecată. 

 Art.2. Se mandatează Directorul AdministraŃiei UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 

să semneze contractele menŃionate la art. 1 al prezentei hotărâri. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 

şi Serviciul Secretariat General AudienŃe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 
Nr.:     145 
Data:   26.07.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                   
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcŃionare și Regulamentului Intern ale AdministraŃiei 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar și 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al DirecŃei 

Juridice şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al 

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

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de Legea nr.40/2011 – Codul muncii al 

României pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – 

Codul muncii; 
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 Văzând Hotărârea 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; 

 Luând în considerare Hotărârea Guvernului României nr. 

2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

finanŃarea şi administrarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar 

de stat; 

 Având în vedere OrdonanŃa 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.124/29.06.2012  privind aprobarea Organigramei,  

Statului de funcŃii  şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare 

ale AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1;                  

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

alin.(1), lit.b) din  Legea nr.215/23.04.2001 administraŃiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

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

funcŃionare al 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 Regulamentul Intern al AdministraŃiei 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

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

din prezenta hotărâre. 

 Art.3. 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 aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus AlexandruMoldoveanu 

 

Nr.: 146 

Data:   26.07.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  eeffeeccttuuăărriiii  şşii  ssuuppoorrttaarreeaa  ccoossttuurriilloorr  

lluuccrrăărriilloorr  ddee  bbrraannşşaammeenntt  sseeppaarraatt  llaa  ggaazzee  şşii  mmoonnttaarreeaa  

cceennttrraalleelloorr  tteerrmmiiccee  iinnddiivviidduuaallee  ppeennttrruu  aappaarrttaammeenntteellee  nnrr..  66,,  77,,  

1100  şşii  1122  ddiinn  iimmoobbiilluull  ssiittuuaatt  îînn  BBuuccuurreeşşttii,,  SSeeccttoorr  11,,  SSttrr..  

AAlleexxaannddrruu  CCoonnssttaannttiinneessccuu  nnrr..  4466--4488,,  

ddiinn  bbuuggeettuull  ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee  vveenniittuurrii  şşii  cchheellttuuiieellii  aall  

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei UtilităŃi Publice 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 şi de prevederile Legii nr. 116/2002 privind 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finaŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

131/2012  privind prelungirea contractlor de închiriere pentru 

locuinŃe transmise din domeniul privat al statului şi administrarea 

Regiei Autonome A.P.P.S. în domeniul public al municipiului 

Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare Devizul estimativ întocmit pentru 

efectuarea lucrărilor; 

 În temeiul prevederilor art,45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2) 

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă efectuarea şi suportarea costurilor 

lucrărilor de branşament separat la gaze şi montarea centralelor 

termice individuale pentru apartamentele nr. 6, 7, 10 şi 12 din 

imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Alexandru 
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Constantinescu nr. 46-48, din bugetul general consolidat de 

venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1.  

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

DirecŃa UtilităŃi Publice, DirecŃia InvestiŃii şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus AlexandruMoldoveanu 

 

Nr.:     147 

Data:   26.07.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea schimbării locuinŃei cu destinaŃie socială, 

închiriată familiei Puşcaşu Narcis Adrian şi Niculina Nicoleta 

cu o altă locuinŃă cu destinaŃie socială, corespunzătoare 

situaŃiei socio-medicale a familiei, aflată în proprietatea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de către 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; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea 

locuinŃei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 79/2012 privind aprobarea efectuării, la iniŃiativa DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 a 
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schimbului de locuinŃe între chiriaşii locuinŃelor cu destinaŃie 

socială, aflate în proprietatea DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 

nr. 246/2010 pentru aprobarea Programului “Deceniul Locuirii 

2010-2020”; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.  Se aprobă efectuarea schimbului de locuinŃe cu 

destinaŃie socială,  închiriată familiei Puşcaşu Narcis Adrian şi 

Niculina Nicoleta, în sensul că locuinŃa actuală deŃinută cu chirie 

va fi schimbată cu o altă locuinŃă cu destinaŃie socială, 

corespunzătoare situaŃiei socio-medicale a familiei, la iniŃiativa 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, pentru. LocuinŃa va fi pusă la dispoziŃie din rândul 

locuinŃelor cu destinaŃie socială, aflate în proprietatea DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, pe 

bază de contract de închiriere. 
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 Art.2. În sensul prevederilor art.1, Compartimentul Fond 

Imobiliar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului va emite o nouă repartiŃie pentru familia Puşcaşu 

Narcis Adrian şi Niculina Nicoleta, pentru o locuinŃă cu destinaŃie 

socială, având în componenŃă 3 camere şi care nu a fost încă 

repartizată. 

 Art.3. Apartamentul deŃinut în prezent cu chirie de familia 

Puşcaşu Narcis Adrian şi Niculina Nicoleta va fi igienizat şi 

introdus în circuit, în vederea repartizării unei persoane/familii 

care îndeplineşte condiŃiile în acest scop. 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

Compartimentul Fond Imobiliar din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului 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 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 
Nr.:     148 
Data:   26.07.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE    

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  aaccttiivviittăăŃŃiilloorr  ssppeecciiffiiccee  

PPrrooiieeccttuulluuii  „„UUnn  PPaass  ÎÎmmpprreeuunnăă””,,  ccââtt  şşii  ddeessffăăşşuurraarreeaa  

aaccttiivviittăăŃŃiilloorr  ssppeecciiffiiccee  PPrrooiieeccttuulluuii  „„RReeŃŃeeaa  ddee  CCeennttrree  CCoommpplleexxee  

ddee  IInncclluuzziiuunnee  SSoocciiaallăă””,,  ccaarree  bbeenneeffiicciiaazzăă  ddee  ffiinnaannŃŃaarree  

PPOOSSDDRRUU--9966--66..22--SS--6633666600,,  îînn  ccaaddrruull  CCeennttrruulluuii  ddee  ZZii  „„UUnn  PPaass  

ÎÎmmpprreeuunnăă””  ddiinn  CCaalleeaa  DDoorroobbaannŃŃiilloorr  nnrr..  118877,,  SSeeccttoorr  11,,    

ppâânnăă  llaa  ddaattaa  ddee  3300  iiuunniiee  22001133  
  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 

precum şi Raportul de Specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama şi de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de organizare 
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şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi 

protecŃia copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

208/2010 privind aprobarea continuării derulării Proiectului 

Centrul de Zi „Un Pas Împreună” de către FundaŃia ESTUAR şi 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, în spaŃiul în suprafaŃă de 34,27 mp din imobilul situat în 

Bucureşti, Sector 1, Calea DorobanŃilor nr. 187, parter, aflat în 

folosinŃa DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1; 

 Luând în considerare solicitarea FundaŃiei ESTUAR, 

înregistrată la DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 sub nr.24628/29.06.2012; 

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

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 continuarea activităŃilor specifice 

Proiectului „Un Pas Împreună”, cât şi desfăşurarea activităŃilor 

specifice Proiectului „ReŃea de Centre Complexe de Incluziune 
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Socială”, care beneficiază de finanŃare POSDRU-96-6.2-S-63660, 

în cadrul Centrului de Zi „Un Pas Împreună” din Calea 

DorobanŃilor nr. 187, Sector 1, până la data de 30 iunie 2013, 

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

hotărâre. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, FundaŃia ESTUAR şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 

 
Nr.:     149 
Data:   26.07.2012 



222 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  lliisstteeii  ddee  pprriioorriittăăŃŃii  îînnttooccmmiittăă  îînn  bbaazzaa  

ccrriitteerriiiilloorr  ccaarree  ssee  aauu  îînn  vveeddeerree  llaa  ssttaabbiilliirreeaa  oorrddiinneeii    ddee  

pprriioorriittaattee  îînn  ccaaddrruull  ccaatteeggoorriiiilloorr  ddee  ppeerrssooaannee  pprreevvăăzzuuttee  îînn  

LLeeggeeaa  nnrr..  111144//11999966  aa  llooccuuiinnŃŃeeii,,  rreeppuubblliiccaattăă,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  

ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree 

 

 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 şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 42 şi art. 43, precum şi 

unele prevederi ale art. 44 din Legea nr. 114/1996 a locuinŃei, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile art. 21 din Hotărârea 

Guvernului României nr. 1275/2000 prin care au fost aprobate 
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Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 

114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile 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 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. 198/24.11.2011 privind 

aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de 

prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea 

114/1996 a locuinŃei, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

nr. 215/2001 a administraŃiei publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 
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 Art.1. Se aprobă lista de priorităŃi valabilă pentru anul în 

curs, ce cuprinde solicitanŃii îndreptăŃiŃi să primească o locuinŃă 

socială sau cu destinaŃie socială, în ordinea de prioritate stabilită 

conform criteriilor care se au în vedere la calcularea punctajului 

ce revine fiecărui solicitant, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

DirecŃia UtilităŃi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 

Nr.:     150 

Data:   26.07.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                        

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 262/22.07.2004, în sensul completării cu desemnarea 

reprezentantului supleant al  Consiliului Local al Sectorului 1 

în Consiliul pentru Dezvoltarea Regională Bucureşti – Ilfov 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de Serviciul Secretariat General, AudienŃe;   

 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.7, alin.(6) din Legea 

nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr.1256/2004 privind aprobarea regulamentului cadru 

de organizare şi funcŃionare a consiliilor pentru dezvoltare 

regională ; 
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 Luând în considerare Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-

Ilfov, publicat în Monitorul Oficial al României nr.419/18.05.2008, 

partea I; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.262/22.07.2004 privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul pentru Dezvoltare 

Regională Bucureşti-Ilfov; 

 łinând seama de adresa AgenŃiei pentru Dezvoltare 

Regională Bucureşti – Ilfov, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti sub nr.21431/12.07.2012; 

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

şi art.81, alin.(2) din Legea nr.215/2001 a administraŃiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 262/22.07.2004, în sensul completării art.1. cu art.1’, după 

cum urmează: 

 ”Art.1’.   Doamna ADRIANA LARISA ANTIPA - consilier 

ales al sectorului 1 se desemnează reprezentant  supleant al 
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Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul pentru 

Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov.” 

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1  nr.262/22.07.2004 rămân neschimbate. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată  şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     151 

Data:   26.07.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii    ssiittuuaattee  îînn  SSeeccttoorruull  11  

aall    MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  

    

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a  Primarului Sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul nr.11/19.07.2012 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. 9/7/12.06.2012, 

9/8/12.06.2012, 9/10/12.06.2012, 10/19/03.07.2012, 

10/20/03.07.2012, 9/13/12.06.2012, 7/23.08.05.2012, 

8/8/22.05.2012, 10/5/03.07.2012, 10/15/03.07.2012, 

7/24/08.05.2012, 10/12/03.07.2012, 7/32/08.05.2012, 

11/5/17.07.2012, 11/6/17.07.2012, 11/11/17.07.2012 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 si  Comisiei de 

Precoordonare Retele - PMB 

 łinând seama de prevederile:  
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  -  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 -  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi 

urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului General  al 

Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                   

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

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

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 
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 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  16 

poziŃii.   

 Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă 

regulament de urbanism şi nu dau dreptul de construire până la 

obŃinerea autorizaŃiilor de construire. 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

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

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

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

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.             

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:     152 
Data:   26.07.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI    

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1          

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  eexxeeccuuŃŃiieeii  bbuuggeettuulluuii  ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  aall  

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11,,  llaa  ddaattaa  ddee  3300  iiuunniiee  22001122  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

Management Economic; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

Local al Sectorului 1; 

 În temeiul Legii nr. 293/2011  privind bugetul de stat pe 

anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr.30/06.02.2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a 

atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, 

virărilor de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare şi 

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

13/03.02.2012 privind aprobarea bugetului general consolidat pe 

anul 2012, cu rectificările ulterioare; 

 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. Se aprobă  execuŃia  bugetului  local  al Consiliului 

Local al Sectorului 1 la data de 30.06.2012, conform anexelor :  

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

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

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

2.1.3 (2.1.3.1 ;2.1.3.2); nr. 2.1.4 (2.1.4.1); nr. 2.1.5 (2.1.5.1; 

2.1.5.2 ); nr.2.1.6 (2.1.6.1; 2.1.6.1.1; 2.1.6.1.1.1; 2.1.6.1.1.2; 

2.1.6.1.2; 2.1.6.1.2.1; 2.1.6.1.2.2; 2.1.6.1.2.3; 2.1.6.1.3; 2.1.6.1.4; 

2.1.6.2); nr.2.1.7 (2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3); nr.2.1.8 (2.1.8.1; 

2.1.8.2; 2.1.8.3); nr.2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 

2.1.9.5); nr.2.1.10 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 

2.1.10.6; 2.1.10.7; 2.1.10.8; 2.1.10.9); nr.2.1.11 (2.1.11.1; 
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2.1.11.2 ); nr.2.1.12 (2.1.12.1; 2.1.12.2; 2.1.12.3); nr. 2.1.13 

(2.1.13.1). 

 

 Art.2.  Se aprobă execuŃia bugetului instituŃiilor publice şi 

activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii al 

Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.06.2012, conform 

anexelor : 

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

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

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

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

 

 Art.3. Se aprobă  execuŃia  bugetului creditelor externe al 

Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.06.2012, conform 

anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1 ; 5.1.1.1.1). 

 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, Serviciul  Secretariat General 

AudienŃe, DirecŃia Management Economic, DirecŃia InvestiŃii, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi  

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, UnităŃile de ÎnvăŃământ din 

Sectorul 1, PoliŃia Locală Sector 1, DirecŃia Generală de Impozite 

şi Taxe Locale Sector 1, AdministraŃia Domeniului Public Sector 

1, Complexul MultifuncŃional Caraiman Sector 1, AdministraŃia 
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PieŃelor Sector 1, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:     153 
Data:   26.07.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  pprreelluuaarreeaa  îînn  rreeŃŃeeaauuaa  uunniittăăŃŃiilloorr  ddee  îînnvvăăŃŃăămmâânntt  

pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddee  ssttaatt  aa  GGrrăăddiinniiŃŃeeii  SSOOSS  SSaattuull  CCooppiiiilloorr  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 

precum şi raportul de specialitate întocmit de către AdministraŃia 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi a UnităŃilor Sanitare 

Publice – Sector 1;  

 Având în vedere 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; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii educaŃiei naŃionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Văzând Ordinul Ministerului EducaŃiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 3381/29.02.2012 privind acordarea 
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acreditării pentru unitatea de învăŃământ preuniversitar particular 

GrădiniŃa „SOS Satul Copiilor” din municipiul Bucureşti; 

 Luând act de adresa SOS Satele Copiilor România prin 

care îşi exprimă intenŃia de a încheia un protocol de colaborare 

cu Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea preluării de către 

acesta a grădiniŃei în cauză; 

 În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Sectorului 1 în reŃeaua unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de 

stat a GrădiniŃei „SOS Satul Copiilor”, cu sediul în Bucureşti, 

Calea Floreasca nr. 165, Sector 1.  

 Art.2.  (1) Se aprobă preluarea cu titlu gratuit de către 

Consiliul Local al Sectorului 1 a dreptului de folosinŃă temporară a 

imobilului situat în Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, compus din 

clădire S+P+M în suprafaŃă desfăşurată de 1300 mp şi suprafaŃă 

construită la sol de 552,33 mp amenajată în concordanŃă cu 

specificul unei instituŃii de învăŃământ preşcolar.    

 (2) Preluarea menŃionată la alin. (1) se face pentru o 

perioadă de 10 (zece) ani, cu posibilitate de prelungire. 
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 Art.3. Modul de aducere la îndeplinire a clauzelor 

prevăzute la art.1 şi art. 2, drepturile şi obligaŃiile părŃilor, precum 

şi orice alte aspecte necesare desfăşurării în bune condiŃii a 

parteneritului sunt descrise în protocolul de colaborare care se 

regăseşte în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.4. Se aprobă modelul cadru al protocolului de 

colaborare, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 a prezentei 

hotărâri. 

  Art.5. Se mandatează Directorul AdministraŃiei UnităŃilor 

de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi a UnităŃilor Sanitare Publice 

Sector 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 

protocolul de preluare menŃionat la articolele precedente, precum 

şi orice alte înscrisuri necesare desfăşurării în condiŃii optime a 

parteneriatului. 

 Art.6. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, AdministraŃia UnităŃilor 

de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi a UnităŃilor Sanitare Publice 

Sector 1 va constitui o comisie de preluare a imobilului descris la 

art. 2 din prezenta hotărâre. 

 Art.7. łinând seama de înregistrarea în această grădiniŃă a 

unor copii beneficiari de măsuri de protecŃie specială la AsociaŃia 

SOS Satele Copiilor România – Satul SOS Bucureşti, dar şi de 

faptul că mulŃi copii se află în evidenŃa Centrului de consiliere şi 

sprijin pentru copii şi părinŃi al organizaŃiei, GrădiniŃa SOS Satul 

Copiilor urmează să funcŃioneze ca unitate şcolară cu 
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personalitate juridică proprie, în condiŃiile art. 19 alin. (3) din 

Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Art.8. Având în vedere prevederile Legii educaŃiei naŃionale 

nr. 1/2011 cu privire la avizarea de către Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti a reŃelei de învăŃământ preuniversitar de 

stat în forma propusă de către Consiliul Local al Sectorului 1, 

prezenta hotărâre va intra în vigoare după obŃinerea „avizului 

conform” al instituŃiei anterior menŃionate. 

 Art.9. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi a UnităŃilor Sanitare Publice Sector 

1, DirecŃia Management Economic şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 

Nr.:     154 
Data:   26.07.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind reactualizarea reŃelei şcolare de stat şi particulare pe 

raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 

2012-2013 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate al directorului AdministraŃiei UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 Având în vedere Comisiei pentru administraŃie publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, 

învăŃământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 19 şi art. 61 alin (2) din 

Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Potrivit Ordinului Ministrului EducaŃiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 3283/17.02.2012 pentru modificarea si 

completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităŃilor de 

învăŃământ din sistemul naŃional de învăŃământ preuniversitar, 
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aprobata prin Ordinul Ministrului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului nr. 6564/2011; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 134/29.06.2012 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 155/07.09.2011 privind 

organizarea reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ de stat şi 

particular preuniversitar de pe raza Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând adresele Primăriei Sectorului 1 nr. M 

1233/10.07.2012 şi  nr. M1233/20.07.2012, precum şi adresa 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 

15057/19.07.2012; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei hotărâri, reŃeaua 

unităŃilor de învăŃământ de stat cu personalitate juridică din 

Sectorul 1 al municipiului Bucureşti în anul şcolar 2012-2013 este 

cea prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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  Art.2. ReŃeaua unităŃilor de învăŃământ particular cu 

personalitate juridică din Sectorul 1 al municipiului Bucureşti în 

anul şcolar 2012-2013 este cea prevăzută în Anexa nr. 2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre 

 Art.3.  Începând cu data prezentei hotărâri, orice prevedere 

contrară se abrogă. 

 Art.4.  Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 

şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 

Nr.:     155 
Data:   26.07.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  şşii  ccoommpplleettaarreeaa    RReegguullaammeennttuulluuii  IInntteerrnn  aall  

aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  ddee  llaa  nniivveelluull  SSeeccttoorruulluuii  11  aall  

MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii,,  aapprroobbaatt  pprriinn  HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  

LLooccaall  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  nnrr..  

3377//2288..0022..22001122,,    mmooddiiffiiccaattăă  şşii  ccoommpplleettaattăă  pprriinn  HHoottăărrâârreeaa  

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  

nnrr..  7766//2266..0044..22001122  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Juridică şi Resurse 

Umane; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în 

domeniile proprii de competenŃă vizând administraŃia publică 

locală, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti trebuie să răspundă 

unor noi cerinŃe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, 

la un alt nivel calitativ, a unor atribuŃii sau îndeplinirii unor noi 

atribuŃii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi 

competent orientat către cetăŃean şi nevoile acestuia; 
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 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

muncii, republicată; 

 Potrivit prevederilor Legii nr.477/2004 privind Codul de 

conduită a personalului contractual din autorităŃile şi instituŃiile 

publice; 

 În conformitate cu  prevederile Legii nr. 283/2011 privind 

aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 80/2010 

pentru completarea art. 11 din OrdonanŃa de urgenŃă a 

Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri 

financiare în domeniul bugetar, punctul 2., Articolul II; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 76 din 26.04.2012 

privind completarea Regulamentului Intern al aparatului de 

specialitate de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 

37/28.02.2012; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 - privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Legii nr.571/2004 privind protecŃia 

personalului din autorităŃile publice, instituŃiile publice şi din alte 

unităŃi care semnalează încălcări ale legii;  
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 Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/2004 (r1) 

privind Codul de conduită a funcŃionarilor publici, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile din Legea 319/2006 privind 

securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României 

nr.250/1992, privind concediul de odihnă şi alte concedii, cu 

modificările şi completările ulterioare, a OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr. 96/2003 privind protecŃia maternităŃii la locurile de 

muncă,  cu modificările şi completările ulterioare, a OrdonanŃei de 

urgentă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaŃiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor din Hotărârea Guvernului 

nr.1225/2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 

Ńară garantat în plată; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010  privind 

salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a 

responsabilităŃii fiscal – bugetare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru 

aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaŃi în cadrul fiscal-

bugetar; 
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în  vedere Referatul emis de către DirecŃia Publică 

de EvidenŃă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 sub nr. 56269 

din 06.07.2012 privind modificarea programului Compartimentului  

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1. Se modifică prevederile art. 18 ‘’Durata de muncă’’  

alineatul 3, însoŃit de indicele de diferenŃiere 1, teza  a VIII –a , 

Ghişeul Certificate Duplicate, Rectificări Acte, Înscrieri 

MenŃiuni, din Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 76 din 26.04.2012 privind completarea 

Regulamentului Intern al aparatului de specialitate de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 37/28.02.2012, în funcŃie de 
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necesităŃile DirecŃiei Publice de EvidenŃă a Persoanelor şi Stare 

Civilă Sector 1 se modifică programul  de lucru, respectând 

limitele şi procedurile impuse de legislaŃia în vigoare, cu 

următorul cuprins;  

 

“ art. 18  alineatul (3 indice 1) 

(…) 

Ghişeul Certificate Duplicate, Rectificări Acte, Înscrieri 

MenŃiuni astfel: 

 

LUNI şi MIERCURI: 08.30-15.30 - DEPUNERI/PRIMIRI DOCUMENTE; 

MARłI: 08.30-18.30 - ELIBERĂRI DOCUMENTE.  

JOI: 08.30-15.30 - ELIBERĂRI DOCUMENTE.” 

 

 Art.2.  Modificarea Regulamentul intern a fost elaborat cu 

consultarea  reprezentanŃilor salariaŃilor. 

 

 Art.3. Aplicarea procedurilor legale privind modificările 

stabilite în Regulamentul Intern, se realizează de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de 

legislaŃia în vigoare.  

 

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

data comunicării şi se încorporează în Anexa nr. 1 a Hotărârii 

Consiliului Local a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 37 din 

28.02.2012, identificându-se cu aceasta.  
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 Art.5. DirecŃia Juridică şi Resurse Umane de la nivelul 

aparatului de specialitate al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

va lua măsuri de afişare  cu privire la modificarea  

Regulamentului Intern precum şi de luare la cunoştinŃă de către 

toŃi angajaŃii. 

 

 Art.6. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane, 

întregul aparat de specialitate şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:     156 
Data:   26.07.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînncchheeiieerriiii  ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee  îînncchhiirriieerree  

ppeennttrruu  iimmoobbiilluull    ssiittuuaatt  îînn  SSttrr..  GG--rraall  BBeerrtthheelloott  nnrr..  2255,,  SSeeccttoorr  11,,  

BBuuccuurreeşşttii  îînn  ccaarree  îîşşii  ddeessffăăşşooaarrăă  aaccttiivviittaatteeaa  ŞŞccooaallaa  SSppeecciiaallăă  

nnrr..  1100  

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar si UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

cultură, învăŃământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziŃiilor Legii învăŃământului nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de adresa  Şcolii Speciale nr. 10, 

înregistrată la AdministraŃia UnităŃlor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 sub. nr. 
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2705/ 22.03.2012, precum şi de Precizarea proprietarei Râştei 

Marcela, înregistrată cu nr. 3906/14.05.2012; 

 În temeiul art.45, alin.(3) şi alin.(5), teza a II-a, art.80, 

art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

 Art.1. (1) Se aprobă  încheierea contractului de închiriere, 

în condiŃiile legii, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de 

prelungire prin act adiŃional, a imobilului (construcŃii şi teren) 

situat în Str. G-ral Berthelot nr. 25, Sector 1, Bucureşti, având 

suprafaŃa desfăşurată clădire = 1.117 m2, suprafaŃă teren =1.250 

m2, între proprietara Răştei Marcela şi Consiliul Local al 

Sectorului 1 prin AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 pentru 

Şcoala Specială nr. 10, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) SpaŃiul închiriat va fi folosit de chiriaş pentru 

continuarea desfăşurării activităŃii Şcolii Speciale nr. 10. 

 Art.2. (1) Se numeşte Comisia pentru negocierea preŃului 

de închiriere, comisie ce va fi  alcătuită din: 

- Aurel Radu - consilier local; 
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- Paul Iulian Olteanu - consilier local; 

- Nicoleta Stancu - consilier local; 

- Mihai Cucu - reprezentant al AdministraŃiei UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice 

Sector 1; 

- Florica Vârlan - reprezentant al AdministraŃiei UnităŃilor 

de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice 

Sector 1; 

- IonuŃ Manea - reprezentant al AdministraŃiei UnităŃilor 

de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice 

Sector 1; 

 (2) În caz de imposibilítate de exercitare a atribuŃiilor 

referitoare la negocierea preŃului  de închiriere de către vreunul 

dintre membrii comisiei, acesta va fi înlocuit de către angajatul în 

drept să-l substituie. 

 

 Art.3. Se împuterniceşte doamna Stoican Paula-

Paraschiva, Director al Şcolii Speciale nr. 10 să se semneze, în 

numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul 

de închiriere menŃionat la art. 1. 

 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

membrii comisiei menŃionată la art.2, DirecŃia Management 

Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:     157 
Data:   26.07.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii contractului de închiriere 

pentru o parcelă de teren  situată în str. Sângerului nr. 23, 

sector 1, București, parte a imobilului  în care îşi desfăşoară 

activitatea Școala cu clasele I – VIII nr. 162  

(GrădiniŃa de copii) 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar si UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

cultură, învăŃământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit dispoziŃiilor Legii învăŃământului nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  łinând seama de  adresa şcolii cu clasele I – VIII nr. 162 

(Grădinita de copii) nr. 1002/05.06.2012, înregistrată la 
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AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1 sub nr.4230/05.06.2012, precum şi de 

oferta proprietarilor terenului, înregistrată sub 

nr.3817/09.05.2012; 

 În temeiul art.45, alin.(3) şi alin.(5), teza a II-a, art.80, 

art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

 Art.1. (1) Se aprobă  încheierea contractului de închiriere, 

în condiŃiile legii, pe o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea de 

prelungire prin act adiŃional, a  parcelei  de teren, situată în  str. 

Sângerului nr. 23, sector 1, Bucureşti, având o suprafaŃă de 240 

mp (parte a curŃii şcolii cu clasele I – VIII nr. 162)   între 

proprietarii Balaşa Ioana, Gavrilaş Michaela şi Balaşa Ion şi 

Şcoala cu clasele I – VIII nr. 162 (GrădiniŃa de copii), conform 

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

 

 (2) SpaŃiul închiriat va fi folosit de chiriaş  pentru 

desfăşurarea activităŃii Şcolii cu clasele I – VIII nr. 162 (GrădiniŃa 

de copii). 
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 Art.2. (1) Se numeşte Comisia pentru negocierea preŃului 

de închiriere, comisie ce va fi  alcătuită din: 

- Stan Tăsel Silvică - consilier local; 

- Florin Nicolae Andrei Diaconescu - consilier local; 

- Mihai Alexandru Iorgulescu - consilier local; 

- Mihai Cucu - reprezentant al AdministraŃiei UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice 

Sector 1; 

- Florica Vârlan - reprezentant al AdministraŃiei UnităŃilor 

de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice 

Sector 1; 

- IonuŃ Manea - reprezentant al AdministraŃiei UnităŃilor 

de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice 

Sector 1; 

 

 (2) În caz de imposibilítate de exercitare a atribuŃiilor 

referitoare la negocierea preŃului  de închiriere de către vreunul 

dintre membrii comisiei, acesta va fi înlocuit de către angajatul în 

drept să-l substituie. 

 

 Art.3. Se împuterniceşte domnul Dorin Stoican, Director al 

Şcolii cu clasele I – VIII nr. 162 (GrădiniŃa de copii) să semneze, 

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

de închiriere menŃionat la art. 1. 
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 Art.4. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

membrii comisiei menŃionată la art.2, DirecŃia Management 

Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:     158 
Data:   26.07.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



256 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  pprroorrooggaarreeaa  tteerrmmeennuulluuii  ssttaabbiilliitt  pprriinn  HHoottăărrâârreeaa  

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  nnrr..112266//2299..0066..22001122  pprriivviinndd  

rreeoorrggaanniizzaarreeaa  CCeennttrruulluuii  ddee  AAssiissttaarree  şşii  PPrrootteeccŃŃiiee  CCooppiill  ccuu  

HHaannddiiccaapp  SSff..  GGaavvrriill,,  ddiinn  ccaaddrruull  DDiirreeccŃŃiieeii  GGeenneerraallee  ddee  

AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  îînn  ccaaddrruull  

ŞŞccoolliiii  SSppeecciiaallee  nnrr..  88  ssii  ttrraannssffeerruull  ddrreeppttuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraarree  

aassuupprraa  iimmoobbiilluulluuii  ssiittuuaatt  îînn  BBuuccuurreeşşttii,,  SSeeccttoorr  11,,  SSttrr..  VViiccttoorr  

DDaaiimmaaccaa  nnrr..  22  ddee  llaa  DDiirreeccŃŃiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  

PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  llaa  AAddmmiinniissttaaŃŃiiaa  UUnniittăăŃŃiilloorr  ddee  

ÎÎnnvvăăŃŃăămmâânntt  PPrreeuunniivveessiittaarr  şşii    UUnniittăăŃŃiilloorr  SSaanniittaarree  SSeeccttoorr  11  

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale 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 a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 

1126/29.06.2012 privind reorganizarea Centrului de Asistare şi 

ProtecŃie Copil cu Handicap Sf. Gavril, din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 în 

cadrul Şcolii Speciale nr. 8 si transferul dreptului de administrare 

asupra imobilului situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Victor 

Daimaca nr. 2 de la DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 la AdministaŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preunivesitar şi al UnităŃilor Sanitare Sector 1; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂŞTE: 

 

 Art.1. Se prorogă pentru data de 1 septembrie 2012, 

termenul stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Sector 

126/29.06.2012 în vederea reorganizării Centrului de Asistare şi 

ProtecŃie Copil cu Handicap Sf. Gavril din structura DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 în 

cadrul Şcolii Speciale nr. 8. 

 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
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Sector 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

al UnităŃilor Sanitare Sector 1, Şcoala Specială nr. 8, 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti prin Sectorul 1, 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:     159 
Data:   26.07.2012 
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MUNICIPIUL  BUCUREŞTI    

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa    ccoommppoonneennŃŃeeii  CCoommiissiieeii  TTeehhnniiccee  ddee  

AAmmeennaajjaarreeaa  TTeerriittoorriiuulluuii  șșii  UUrrbbaanniissmm  ddee  ppee  llâânnggăă  CCoonnssiilliiuull  

LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  

 

 Văzând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Arhitectul Şef al 

Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu 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; 

Luând în considerare prevederile Legii nr.350/2001 privind 

urbanismul şi amenajarea teritoriului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere art.5, art.7 şi art.11 Regulamentul local de 

organizare şi funcŃionare a Comisiei  tehnice de amenajarea 

teritoriului şi urbanism, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr.52/22.03.2011; 
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 În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE  :: 

 

 Art.1. Se aprobă componenŃa Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului  şi Urbanism  de pe lângă Consiliul Local 

al Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului  şi Urbanism 

de pe lângă Consiliul Local al Sectorului 1 este compusă din 5 

membri permanenŃi şi 2 membri supleanŃi. 

 Art.2. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef, membrii 

Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului  şi Urbanism şi  

Serviciul  Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:     160 
Data:   26.07.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--

eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennŃŃii  uunnoorr  oobbiieeccttiivvee  ddee  iinnvveessttiiŃŃiiii  

ddiinn  ccaaddrruull  PPrrooggrraammuulluuii  ddee  rreeaabbiilliittaarree,,  

ccoonnssoolliiddaarree  şşii  rreessttaauurraarree  llăăccaaşşuurrii  ddee  ccuulltt  

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃi InvestiŃii; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 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”; 

 Având în vedere Protocolul privind parteneriatul între 

Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureştilor şi Consiliul Local al 

Sectorului 1; 
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 În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“i” şi  art.115, 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi unor 

obiective de investiŃii din cadrul Programului de reabilitare, 

consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie. 

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

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     161 

Data:   14.08.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo––eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennŃŃii  

uunnoorr  oobbiieeccttiivvee  ddee  iinnvveessttiiŃŃiiii  ddiinn  ccaaddrruull  pprrooggrraammuulluuii  ddee  

rreeaabbiilliittaarree  tteerrmmiiccăă  aa  iimmoobbiilleelloorr  ddiinn    SSeeccttoorruull  11  

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia InvestiŃii; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, 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; 

 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

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; 

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

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico–economici aferenŃi unor 

obiective de investiŃii din cadrul programului de reabilitare termică 

a imobilelor din  Sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face  parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie. 

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

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audiente 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

             

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     162 

Data:   14.08.2012 
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MUNICIPIUL  BUCUREŞTI        

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1                     

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  bbuuggeettuulluuii    ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  

ddee    vveenniittuurrii    şşii    cchheellttuuiieellii  aall    CCoonnssiilliiuulluuii    LLooccaall    SSeeccttoorr  11    

ppee  aannuull    22001122  

 

 Vazând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  şi  

Raportul  de  specialitate  întocmit  de  DirecŃia  Management 

Economic; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2011 privind  

bugetul de stat pe anul 2012, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea 

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

încheiere a exerciŃiului bugetar; 

 Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

147/26.07.2012 privind aprobarea efectuării şi suportarea 

costurilor lucrărilor de branşament separat la gaze şi montarea 

centralelor termice individuale pentru apartamentele nr. 6, 7, 10 si 

12 din imobilul situat în Bucureşti, Str. Alexandru Constantinescu 

nr. 46-48, din bugetul general consolidat de venituri şi cheltuieli al 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 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 2012 în suma de 1.465.868,26 

mii lei se diminuează cu 71.794,07 mii lei devenind 

1.394.074,19 mii lei, conform anexei nr. 1 şi este structurat pe 

secŃiuni, după cum urmează: 

 

 SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 815.702,72 

mii lei; 

 SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 578.371,47 

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 

1.160.113,48 mii lei care se diminuează cu 71.794,07 mii lei 

devenind 1.088.319,41 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt 

repartizate astfel : 

 

� Veniturile bugetului local în sumă de 1.134.160,02 mii lei 

se diminuează cu 71.869,43 mii lei devenind 1.062.290,59 mii 

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

 

 SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 785.155,61 

mii lei; 

 SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 277.134,98 

mii lei; 

 

� Veniturile bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii în valoare de 

25.953,46 mii lei se majorează cu 75,36 mii lei devenind 

26.028,82 mii lei şi sunt repartizate pe secŃiuni, conform anexei 

nr. 1.3,  astfel: 

 

 SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 25.778,10 

mii lei; 

 SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 250,72 mii 

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

Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.465.868,26 mii lei care 

se diminuează cu 71.794,07 mii lei devenind 1.394.074,19 mii 

lei, conform anexei nr.1,  după cum urmează : 

 Bugetul local în sumă de 1.214.104,60  mii lei se 

diminuează cu 71.869,43 mii lei devenind 1.142.235,17  mii lei şi 

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

 

(1) 1.142.235,17 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

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

 

 SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 785.155,61  

mii lei; 
 SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  357.079,56 

mii lei; 

 

 (2) 47.231,88 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 

51.02, din care : 

-  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 37.020,28 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 10.211,60 mii lei, se 

rectifică conform anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2 );  

  (3) 30.979,55 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale 

capitolul 54.02, din care : 

 -  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 28.986,28 mii lei; 

  - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 1.993,27 mii lei, se 

rectifică conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2; 

1.2.1.2.3); 
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  (4) 43.200,00 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria 

Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, din care: 

  - SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 43.200,00 mii lei, 

se rectifică conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

  (5) 526,40 mii lei pentru Apărare NaŃională capitolul 60.02, 

din care :   

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 515,00 mii lei; 

  - SecŃiunea de dezvoltare este în valoare de 11,40 mii lei, se 

rectifică conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 

  (6) 46.450,61 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă 

NaŃională capitolul 61.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 22.110,00 mii lei; 

  - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 24.340,61 mii lei, se 

rectifică conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1); 

  (7) 262.699,28 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02, din 

care:  

- Sectiunea de funcŃionare este în sumă de 243.450,17 mii lei; 

  - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 19.249,11 mii lei, 

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

1.2.1.6.1.1.2; 1.2.1.6.1.2; 1.2.1.6.1.2.1; 1.2.1.6.1.2.2 ; 

1.2.1.6.1.2.3 ; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.2.1; 

1.2.1.6.2.2; 1.2.1.6.2.3; 1.2.1.6.3 ); 

 

 (8) 34.192,50 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din 

care :  

 -  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 9.241,50 mii lei; 
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  - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 24.951,00 mii lei, se 

rectifică conform anexei nr 1.2.1.7 ( 1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 

1.2.1.7.3) ; 

 (9) 131.556,14 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie 

capitolul 67.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 100.898,03 mii lei ; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 30.658,11 mii lei, se 

rectifică conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2); 

  (10) 146.933,50 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă 

Socială capitolul 68.02, din care :  

-  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 105.782,40 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 41.151,10 mii lei, se 

rectifică 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 ) ; 

  (11) 215.842,96 mii lei pentru capitolul 70.02 LocuinŃe, 

Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 

-SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 20.650,00 mii lei; 

-SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 195.192,96 mii lei, se 

rectifică conform anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 

1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5); 

  (12) 135.308,50 mii lei pentru ProtecŃia Mediului capitolul 

74.02, din care :  

-  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 135.000,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 308,50 mii lei, se 

rectifică conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1); 
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  (13) 40.054,33 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, 

din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 38.301,95 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 1.752,38 mii lei, se 

rectifică conform anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2); 

  (14) 7.259,52 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 7.259,52 mii lei, nu se 

rectifică. 

 Deficitul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 79.944,58 mii 

lei este finanŃat din excedentul anilor precedenŃi, 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, (…)”. 
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� Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate 

integral sau parŃial din venituri proprii în sumă de 31.117,47 

mii lei se majorează cu 75,36 mii lei devenind 31.192,83 mii lei 

şi este repartizat pe secŃiuni, conform anexei 1.4, astfel :  

 

(1) 31.192,83 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 30.547,11 mii lei; 

SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 645,72  mii lei; 

 

(2) 63,92 mii lei pentru Ordine şi SiguranŃă NaŃională 

capitolul 61.10, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 63,92 mii lei, nu se 

rectifică; 

 

(3)18.575,91 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.10, din 

care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 18.325,19 mii lei;  

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 250,72 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 ; 

1.4.1.1.3 ); 

 

(4) 2.070,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenŃă socială 

capitolul 68.10, din care: 



273 

 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă 2.070,00 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1); 

 

 (5) 10.483,00 mii lei pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare 

publică capitolul 70.10, din care: 

-  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 10.088,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 395,00 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.3 (1.4.1.3.1) . 

 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de funcŃionare în 

valoare de 4.769,01 mii lei este finanŃat din excedentul anilor 

precedenŃi. 

  Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de dezvoltare în 

valoare de 395,00 mii lei este finanŃat din excedentul anilor 

precedenŃi. 

 

� Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2012 în sumă 

de 220.646,19 mii lei se rectifică rămânând la aceeaşi valoare şi 

este repartizat pe secŃiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 

1.5, după cum urmează:     

 (1) 220.646,19 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.06, se rectifică conform anexei nr. 1.5.1, din care : 

 

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

 SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 220.646,19  

mii lei; 



274 

 

 (2) 220.646,19 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). 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 557.618,96 

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

-        336.327,05 mii lei – buget local ; 

-    220.646,19 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi 

externe şi interne ;   

-     645,72 mii lei –  suma alocată pentru instituŃii publice şi 

activităŃi finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii ; 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, UnităŃile de 

ÎnvăŃământ din Sectorul 1, PoliŃia Locală Sector 1, Complexul 

MultifuncŃional Caraiman, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1, DirecŃia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 1, DirecŃia 

Management Economic, DirecŃia InvestiŃii şi Serviciul  Secretariat 

General, AudienŃe, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 

Nr.:     163 
Data:   14.08.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Statului de funcŃii al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, precum şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

łinând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi 

completările ulterioare;  
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 Văzând  prevederile Legii nr. 284/2010 - Legea-cadru 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 łinând seama de prevederile  Legii nr. 283/2011 privind 

aprobarea OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 

80/2010 pentru completarea art. 11 din OrdonanŃa de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri 

financiare în domeniul bugetar; 

 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; 

 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 Statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de 

AsisenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, conform Anexei 

nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     164 

Data:   14.08.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării Proiectului  “Centrul de Zi 

Alternativa”,  derulat în parteneriat de AsociaŃia “Alternativa 

2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, 

prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

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

de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere  solicitarea AsociaŃiei Alternativa 2003 

nr.121/16.07.2012, înregistrată la DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 sub nr.26803/16.07.2012; 

 Văzând Proiectul ConvenŃiei de Parteneriat ce urmează a fi 

încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1, prin DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi 

AsociaŃia Alternativa 2003; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(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 aprobă continuarea Proiectului “Centrul de Zi 

Alternativa”, derulat în parteneriat de AsociaŃia “Alternativa 2003” 

şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, conform Anexei 
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nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sens în 

care se va încheia ConvenŃia de Implementare a Proiectului. 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti să semneze în numele şi pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 1 ConvenŃia de Implementare a 

Proiectului, menŃionată în cuprinsul art. 1, conform Anexei nr. 2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

AsociaŃia Alternativa 2003, DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi  ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat 

General. AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     165 

Data:   14.08.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  ssuussppeennddaarreeaa  eeffeecctteelloorr  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  

SSeeccttoorr  11  nnrr..  112266//2299..0066..22001122  pprriivviinndd  rreeoorrggaanniizzaarreeaa  CCeennttrruulluuii  

ddee  AAssiissttaarree  şşii  PPrrootteeccŃŃiiee  CCooppiill  ccuu  HHaannddiiccaapp  SSff..  GGaavvrriill,,  ddiinn  

ccaaddrruull  DDiirreeccŃŃiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  

CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  îînn  ccaaddrruull  ŞŞccoolliiii  SSppeecciiaallee  nnrr..  88  şşii  ttrraannssffeerruull  

ddrreeppttuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraarree  aassuupprraa  iimmoobbiilluulluuii  ssiittuuaatt  îînn  

BBuuccuurreeşşttii,,  SSeeccttoorr  11,,  SSttrr..  VViiccttoorr  DDaaiimmaaccaa  nnrr..  22  ddee  llaa  DDiirreeccŃŃiiaa  

GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

llaa  AAddmmiinniissttaaŃŃiiaa  UUnniittăăŃŃiilloorr  ddee  ÎÎnnvvăăŃŃăămmâânntt  PPrreeuunniivveessiittaarr  şşii  aall  

UUnniittăăŃŃiilloorr  SSaanniittaarree  SSeeccttoorr  11  şşii  aallee  HHoottăărrâârriiii  nnrr..  115599//2266..0077..22001122  

ppeennttrruu  pprroorrooggaarreeaa  tteerrmmeennuulluuii  ssttaabbiilliitt  pprriinn  HHoottăărrâârreeaa  

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  nnrr..  112266//2299..0066..22001122  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale 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 a 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; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

126/29.06.2012 privind reorganizarea Centrului de Asistare şi 

ProtecŃie Copil cu Handicap Sf. Gavril, din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 în 

cadrul Şcolii Speciale nr. 8 şi transferul dreptului de administrare 

asupra imobilului situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Victor 

Daimaca nr. 2 de la DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 la AdministaŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preunivesitar şi al UnităŃilor Sanitare Sector 1, 

precum şi Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

159/26.07.2012 pentru prorogarea termenului stabilit prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 126/29.06.2012 privind 

reorganizarea Centrului de Asistare şi ProtecŃie Copil cu 

Handicap Sf. Gavril, din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 în cadrul Şcolii Speciale nr. 

8 şi transferul dreptului de administrare asupra imobilului situat în 

Bucureşti, Sector 1, Str. Victor Daimaca nr. 2 de la DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 la 

AdministaŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preunivesitar şi al UnităŃilor 

Sanitare Sector 1; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.115, alin.(1), lit.b) 

şi ale art.124 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 suspendă efectele Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 126/29.06.2012 privind reorganizarea Centrului de 

Asistare şi ProtecŃie Copil cu Handicap Sf. Gavril, din cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 în cadrul Şcolii Speciale nr. 8 şi transferul dreptului de 

administrare asupra imobilului situat în Bucureşti, Sector 1, Str. 

Victor Daimaca nr. 2 de la DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1 la AdministaŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preunivesitar şi al UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 

şi ale Hotărârii nr. 159/26.07.2012 pentru prorogarea termenului 

stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

126/29.06.2012 privind reorganizarea Centrului de Asistare şi 

ProtecŃie Copil cu Handicap Sf. Gavril, din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 în 

cadrul Şcolii Speciale nr. 8 şi transferul dreptului de administrare 

asupra imobilului situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Victor 

Daimaca nr. 2 de la DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 la AdministaŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preunivesitar şi al UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 

până la clarificarea demersurilor administrative prealabile 

executării hotărârilor Consiliului Local Sector 1. 
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 Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, AdministaŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preunivesitar şi al 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     166 

Data:   14.08.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  rreevvooccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  nnrr..  

114499//2266..0077..22001122  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  aaccttiivviittăăŃŃiilloorr  

ssppeecciiffiiccee  PPrrooiieeccttuulluuii  „„UUnn  PPaass  ÎÎmmpprreeuunnăă””,,  ccââtt  şşii  ddeessffăăşşuurraarreeaa  

aaccttiivviittăăŃŃiilloorr  ssppeecciiffiiccee  PPrrooiieeccttuulluuii  „„RReeŃŃeeaa  ddee  CCeennttrree  CCoommpplleexxee  

ddee  IInncclluuzziiuunnee  SSoocciiaallăă””,,  ccaarree  bbeenneeffiicciiaazzăă  ddee  ffiinnaannŃŃaarree  

PPOOSSDDRRUU--9966--66..22--SS--6633666600,,  îînn  ccaaddrruull  CCeennttrruulluuii  ddee  ZZii  „„UUnn  PPaass  

ÎÎmmpprreeuunnăă””  ddiinn  CCaalleeaa  DDoorroobbaannŃŃiilloorr  nnrr..  118877,,  SSeeccttoorr  11,,  ppâânnăă  llaa  

ddaattaa  ddee  3300  iiuunniiee  22001133 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale 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 a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

149/2012 privind aprobarea continuării activităŃilor specifice 

Proiectului „Un Pas Împreună”, cât şi desfăşurarea activităŃilor 
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specifice Proiectului „ReŃea de Centre Complexe de Incluziune 

Socială”, care beneficiază de finanŃare POSDRU-96-6.2-S-63660, 

în cadrul Centrului de Zi „Un Pas Împreună” din Calea 

DorobanŃilor nr. 187, Sector 1, până la data de 30 iunie 2013; 

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

lit.b) şi ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

149/2012 privind aprobarea continuării activităŃilor specifice 

Proiectului „Un Pas Împreună”, cât şi desfăşurarea activităŃilor 

specifice Proiectului „ReŃea de Centre Complexe de Incluziune 

Socială”, care beneficiază de finanŃare POSDRU-96-6.2-S-63660, 

în cadrul Centrului de Zi „Un Pas Împreună” din Calea 

DorobanŃilor nr. 187, Sector 1, până la data de 30 iunie 2013. 

 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, FundaŃia ESTUAR şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     167 

Data:   14.08.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1   

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  RReegguullaammeennttuulluuii  IInntteerrnn  aall  

DDiirreeccŃŃiieeii  GGeenneerraallee  ddee  IImmppoozziittee  şşii  TTaaxxee  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor art.100, alin.(1), lit.a) şi d) din Legea 

nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile  art. 241 - 246 din Legea nr. 

53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere dispoziŃiile pct. 2.1 Standard 2 din Anexa 

nr. 1 al Ordinului ministrului finanŃelor publice nr. 946/2005 pentru 
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aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând 

standardele de control intern/managerial la entităŃile publice şi 

pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 91/2006 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare şi a Regulamentului de ordine interioară 

ale DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 Văzând dispoziŃiile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 

39/2009 privind reorganizare DirecŃiei de Impozite şi Taxe Locale  

a Sectorului 1 în DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă  Regulamentul Intern al DirecŃiei Generale 

de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art.2.  Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de Impozite 

şi Taxe Locale a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

Nr.:     168 

Data:   14.08.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziŃionării de către S.C.CET  GRIVIłA 

S.R.L. de servicii juridice de consultanŃă, de asistenŃă şi/sau 

de reprezentare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de S.C.CET GRIVIłA 

S.R.L.; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile art. I, alin. (2), lit. b) din 

OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 26/2012 privind 

unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 

disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 

normative; 
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 În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115,  

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă achiziŃionarea de către S.C. CET 

GRIVIłA S.R.L. de servicii juridice de consultanŃă, de asistenŃă 

şi/sau reprezentare, atât în litigii viitoare, cât şi în litigii aflate deja 

în curs de judecată. 

 Art.2. Se mandatează Directorul general interimar al S.C. 

CET GRIVIłA S.R.L. să semneze contractele menŃionate la art. 1 

al prezentei hotărâri de consiliu. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, S.C. CET GRIVIłA S.R.L. şi 

Serviciul Secretariat General AudienŃe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     169 

Data:   14.08.2012 



294 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriinn  ccaarree  ssee  iiaa  aacctt  ddee  ffiinnaalliizzaarreeaa  nneeggoocciieerriilloorr  ppeennttrruu  ssttaabbiilliirreeaa  

pprreeŃŃuulluuii    îînn  vveeddeerreeaa  îînncchhiirriieerriiii  iimmoobbiilluulluuii  ddeessttiinnaatt  aarrhhiivveeii  

PPrriimmăărriieeii  SSeeccttoorruulluuii  11  

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii Arhivelor NaŃionale nr. 16/1996, 

cu modificările şi completările ulterioare şi a  InstrucŃiunilor privind 

activitatea de arhivă aprobate de conducerea Arhivelor NaŃionale 

prin Ordinul de zi nr. 217/23 mai 1996; 

 Conform Hotărârii Guvernului României nr.523/2004 privind 

aprobarea "Programului pentru prevenirea şi managementul 

riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului 
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seismic" şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de 

investiŃii prevăzute în etapa I de implementare a programului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor art.13 din OrdonanŃa de UrgenŃă a 

Guvernului României  nr.34/2006 privind atribuirea contractelor 

de achiziŃie publică a contrcatelor de concesiune a lucrărilor 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 113/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – 

consolidare Primăria Sectorului 1; 

 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

1 nr.176/2007 privind  aprobarea iniŃierii procedurilor legale în 

vederea închirierii unui imobil pentru mutarea arhivei Primăriei 

Sectorului 1, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 108/08.06.2012;   

 Luând în considerare Raportul de Evaluare şi Studiu de 

piaŃă privind chiria de piaŃă a unui spaŃiu corespunzător 

depozitării arhivei Sectorului 1, întocmit de SC ROMLIDER  

EVALUARI IMOBILIARE SRL; 

 În urma negocierilor între reprezentantul societăŃii locatoare 

şi membrii Comisiei desemnaŃi prin Hotărârea Consiliului Local al 

sectorului 1 nr.108/2012; 

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

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se  se ia act de finalizarea negocierilor pentru 

stabilirea preŃului  în vederea închirierii imobilului destinat arhivei 

Primăriei Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 1,  DirecŃia UtilităŃi Publice, 

DirecŃia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     170 

Data:   14.08.2012 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012 

privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 13.08.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012 privind 

stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 2;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 52909/18.07.2012 întocmit de 

către DirecŃia AdministraŃie Publică Locală din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

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

 -Art. 54 alin. (1) – (6) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 -Capitolul 2 - SecŃiunea a 3–a din OrdonanŃa Guvernului 

României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru 

de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;  

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 61/2012 privind 

constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 64/2012 privind 

alegerea Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2012 privind 

stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 2; 

 -Procesele – verbale ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 2 încheiate în data de 03.07.2012; 

 -Solicitările domnilor consilieri locali Frumosu Dragoş 

Vasile şi Beldeanu Augustin Lucian de a face parte din Comisia 

de ComerŃ, InvestiŃii, Servicii Publice, Privatizare şi ProtecŃia 

Consumatorului respectiv Comisia pentru relaŃia cu Patronatul, 

Sindicatele şi I.M.M.- urile, consemnate în procesele – verbale 

ale comisiilor de specialitate mai sus menŃionate,  încheiate în 

data de 03.07.2012; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.I. ComponenŃa nominală a unor comisii de specialitate 

ale Consiliului Local al Sectorului 2 prevăzută în anexa nr. 2/ 

poziŃiile nr. 1, 4, 5 şi 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012, respectiv:  

 (1).Comisia de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar; 

 (4) Comisia de ComerŃ, InvestiŃii, Servicii Publice, 

Privatizare şi ProtecŃia Consumatorului; 

 (5) Comisia pentru probleme de Ecologie, ProtecŃia 

mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate; 

 (8 Comisia pentru relaŃia cu Patronatul, Sindicatele şi 

I.M.M.- urile. se modifică şi se completează conform anexei ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 rămân aplicabile. 
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 Art.III. Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al 

Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 66 

Bucureşti, 13.08.2012 

 

  

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 66/2012 

 

COMPONENłA NOMINALĂ A COMISIILOR DE 
SPECIALITATE 

 
1.COMISIA DE BUGET – FINANłE ŞI ADMINISTRAREA 

PATRIMONIULUI IMOBILIAR 
 

Nr. 

crt. 

NUME ŞI PRENUME APARTENENłA POLITICĂ 

1. BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN USL 

2. REPREZENTANT USL USL 

3. SANDU EMIL USL 

4. BRANCU MIHAIL USL 

5. LĂZĂROIU IOANA PDL 

6. GHERGHICEANU FLORENTINA PP-DD 

7. COSTACHE JEAN UNPR 

 
 Notă: Numărul comisiei este cel menŃionat în anexa nr. 1 a 
Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi 
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Sectorului 2. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
SANDU EMIL 
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4. COMISIA DE COMERł, INVESTIłII, SERVICII PUBLICE, 

PRIVATIZARE ŞI PROTECłIA CONSUMATORULUI 

 

Nr. 

crt. 

NUME ŞI PRENUME APARTENENłA POLITICĂ 

1. TUDORIE VIOLETA USL 

2. FRUMOSU DRAGOŞ VASILE USL 

3. BRANCU MIHAIL USL 

4. PÂRVULESCU DRAGOŞ 

EMILIAN 

USL 

5. LĂZĂROIU IOANA PDL 

6. GHERGHICEANU FLORENTINA PP-DD 

7. COSTACHE JEAN UNPR 

 

 Notă: Numărul comisiei este cel menŃionat în anexa nr. 1 a 

Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Sectorului 2. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SANDU EMIL 
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5. COMISIA PENTRU PROBLEME DE ECOLOGIE, 

PROTECłIA MEDIULUI, PROTEJAREA ZONELOR VERZI ŞI 

SALUBRITATE 

 

Nr. 

crt. 

NUME ŞI PRENUME APARTENENłA POLITICĂ 

1. CONDURĂłEANU ANDREI 

RĂZVAN 

USL 

2. REPREZENTANT USL USL 

3. TUDOR DAVID OLIVIER 

EMMANUEL 

USL 

4. CIORNOHAC IONUł 

ALEXANDRU 

USL 

5. DOBRIN NICU PDL 

6. POPA RADU MIHAI PP-DD 

7. SOARE CEZAR RADU UNPR 

 

 Notă: Numărul comisiei este cel menŃionat în anexa nr. 1 a 

Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
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8. COMISIA PENTRU RELAłIA CU PATRONATUL, 

SINDICATELE ŞI I.M.M.- URILE 

 

Nr. 

crt. 

NUME ŞI PRENUME APARTENENłA POLITICĂ 

1. BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN USL 

2. CIORNOHAC IONUł 

ALEXANDRU 

USL 

3. MICU FLORIAN USL 

4. ABU - DAHER RAWAN PDL 

5. CREłOIU IOAN PP-DD 

6. COSMESCU MARIUS UNPR 

7. OPREA DUMITRU UNPR 
 

 Notă: Numărul comisiei este cel menŃionat în anexa nr. 1 a 

Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Sectorului 2. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SANDU EMIL 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

H O T Ă R Â R E 

privind delegarea Primarului Sectorului 2 de a desemna 

reprezentanŃi ai Consiliului Local Sector 2 ce vor face parte 

din Comisia pentru vânzarea spaŃiilor comerciale sau de 

prestări servicii de pe raza Sectorului 2 constituită în baza 

Legii nr. 550/2002 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit 

în şedinŃă ordinară, astăzi, 13.08.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

delegarea Primarului Sectorului 2 de a desemna 

reprezentanŃi ai Consiliului Local Sector 2 ce vor face parte 

din Comisia pentru vânzarea spaŃiilor comerciale sau de 

prestări servicii de pe raza Sectorului 2 constituită în baza 

Legii nr. 550/2002;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 56655/08.08.2012 întocmit 

de către DirecŃia AdministraŃie Publică Locală din cadrul 
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aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 -Adresa DirecŃiei AdministraŃie Publică Locală 

înregistrată la Cabinetul Viceprimarului Sectorului 2 sub 

numărul 10 din 07.08.2012; 

 -Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaŃiilor 

comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări 

de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeŃene sau a 

consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor 

autonome de interes local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 -Hotărârea Guvernului României nr. 1341/2002 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

550/2002 privind vânzarea spaŃiilor comerciale proprietate 

privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în 

administrarea consiliilor judeŃene sau a consiliilor locale, 

precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de 

interes local; 

 -Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 60/2012 

privind validarea mandatelor de consilieri locali; 
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 -Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 61/2012 

privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 -Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 63/2012 

privind validarea mandatelor de consilieri locali; 

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

privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se deleagă Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti competenŃa de a desemna 3 reprezentanŃi şi 

supleanŃi ai Consiliului Local al Sectorului 2, dintre membrii 

acestuia, în Comisia Sector 2 pentru vânzarea spaŃiilor 

comerciale sau de prestări servicii de pe raza Sectorului 2. 

 

 Art.2. ComponenŃa nominală a Comisiei Sector 2 

pentru vânzarea spaŃiilor comerciale sau de prestări servicii 

va fi stabilită prin dispoziŃie a Primarului Sectorului 2. 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

 



310 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
SANDU EMIL 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 67 

Bucureşti, 13.08.2012 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea 

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

ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenŃi unor 

blocuri de locuinŃe – Zona Protejată din cadrul Programului de 

creştere a eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 13.08.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenŃi unor blocuri 

de locuinŃe – Zona Protejată din cadrul Programului de creştere a 

eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 
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 -Raportul de specialitate nr. 52107/16.07.2012 întocmit de 

către DirecŃia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 -Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 30.05.2012 a 

Consiliului tehnico – economic al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -art. 19 lit. a) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor de 

locuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -art. 5 din Anexa nr. 4 - Metodologia privind elaborarea 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii din Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008  privind 

aprobarea conŃinutului – cadru al documentaŃiei tehnico – 

economice aferente investiŃiilor publice, precum şi structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenŃi 

unui număr de 21 blocuri de locuinŃe – Zona Protejată din cadrul 

Programului privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor 

de locuinŃe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform 

anexelor nr. 1* şi 2*. 

 (2) Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 12 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

direcŃiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 
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  (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
SANDU EMIL 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 68 

Bucureşti, 13.08.2012 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

 

  

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea articolului 1 din H.C.L. Sector 2 

nr. 18/2012 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o 

perioadă de 7 ani, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile 

de locuinŃe şi ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare 

pe cheltuială proprie 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 13.08.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea şi completarea articolului 1 din H.C.L. Sector 2 nr. 

18/2012 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o 

perioadă de 7 ani, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile 

de locuinŃe şi ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare 

pe cheltuială proprie;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 52455/16.07.2012 întocmit de 

Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2, 
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serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -art. 286 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -art. 1 alin. (1) din O.U.G nr. 18/2009 privind creşterea 

performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 18/2012 privind 

scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, 

pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinŃe şi ai 

imobilelor care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială 

proprie; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.I. Articolul 1 alineatul 1 al H.C.L. Sector 2 nr. 18/2012 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 
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7 ani, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinŃe 

şi ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială 

proprie se modifică şi se completează după cum urmează: 

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

pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a 

anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru 

proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinŃe şi ai imobilelor 

din raza administrativ-teritorială a Sectorului 2, construite după 

proiecte elaborate în perioada 1950 – 1990, care au executat 

lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie, pe baza următoarelor 

documente: 

 a) autorizaŃia pentru executarea lucrărilor de intervenŃie, 

emisă în condiŃiile legii; 

 b) certificatul de performanŃă energetică sau, după caz, 

raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de 

intervenŃie pentru reabilitarea termică; 

 c) procesul-verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor, 

întocmit în condiŃiile legii, prin care se constată realizarea 

măsurilor de intervenŃie recomandate de către auditorul energetic 

în certificatul de performanŃă energetică sau, după caz, în 

raportul de audit energetic.” 

 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 18/2012 privind scutirea de la plata impozitului pe 

clădiri pe o perioadă de 7 ani, pentru proprietarii apartamentelor 



318 

 

din blocurile de locuinŃe şi ai imobilelor care au executat lucrări de 

reabilitare pe cheltuială proprie rămân aplicabile. 

 

 Art.III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 69 

Bucureşti, 13.08.2012 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00  

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 

2012, pentru AsociaŃia Touched România 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 13.08.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea 

de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2012, pentru 

AsociaŃia Touched România;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 33011/19.04.2012 întocmit de 

Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local  Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul de specialitate nr. 33012/19.04.2012 întocmit de 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat 
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sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de ProtecŃie 

Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de 

Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. (1) 

pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

aferent anului 2012 pentru imobilele situate în Bucureşti, Sector 

2, str. Badea CârŃan nr. 8 şi str. Gheorghe łiŃeica nr. 72A, impozit 

în cuantum total de 7.170 lei, cu condiŃia menŃinerii destinaŃiei 

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

Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2 va 

asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 70 

Bucureşti, 13.08.2012 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădire şi teren aferent 

anului 2012 pentru FundaŃia C.I.D. România 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 13.08.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea 

de la plata impozitului pe clădire şi teren aferent anului 2012 

pentru FundaŃia C.I.D. România;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 52454/16.07.2012 întocmit de 

DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul de specialitate nr. 53199/19.07.2012 întocmit de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

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

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de ProtecŃie 

Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de 

Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 -Încheierea nr. 25200/10.10.2006 a Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Bucureşti, Sector 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. (1) 

pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădire şi 

teren aferent anului 2012 pentru imobilul situat în Bucureşti, 

strada Radu de la AfumaŃi nr. 16, Sector 2, imobil aparŃinând 

FundaŃiei C.I.D. România, cu condiŃia menŃinerii destinaŃiei 

actuale a acestui bun imobil. 
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 Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
SANDU EMIL 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 71 

Bucureşti, 13.08.2012 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind implementarea proiectului 

POSDRU/23/2.2/G/37632 – Copiii de azi, cetăŃenii activi  

de mâine 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 13.08.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

implementarea proiectului POSDRU/23/2.2/G/37632 – Copiii de 

azi, cetăŃenii activi de mâine;  

 Analizînd: 

 -Raportul de Specialitate comun al DirecŃiei Juridice, 

DirecŃiei Economice şi DirecŃiei InvestiŃii şi Servicii Publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 



326 

 

 -Raportul de specialitate nr. 49831/05.07.2012 al DirecŃiei 

Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei Juridice, 

Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 -Cererile înregistrate la Centrul de RelaŃii cu Publicul al 

Primăriei Sectorului 2 sub nr. 142/03.01.2012 respectiv nr. 

39915/18.05.2012 depuse de Unitatea de cult – Parohia Parc 

Plumbuita; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -OrdonanŃa Guvernului României nr. 82 din 30 august 2001 

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităŃile de 

cult aparŃinând cultelor religioase recunoscute din România, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -Hotărârea Guvernului României nr. 1470/2002 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

OrdonanŃei Guvernului 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; 
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 -Hotărârea Guvernului României 1273/2005 pentru 

aprobarea Programului naŃional "Lăcaşurile de cult - centre 

spirituale ale comunităŃii"; 

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

şi s) precum şi art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă susŃinerea implementării Proiectului 

„Copiii de azi, cetăŃenii activi de mâine”, derulat în parteneriat 

cu Parohia Parc Plumbuita, AgenŃia de Dezvoltare a Resurselor 

Umane – ProDiversitate şi Colegiul NaŃional „Cantemir Vodă”, 

finanŃat prin FSE POSDRU, Axa Prioritară 2 „Corelarea ÎnvăŃării 

pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii, DMI 2.2. „Prevenirea şi 

corectarea părăsirii timpurii a şcolii, prin acordarea sprijinului 

financiar în sumă de 1.040.110 lei, până la soluŃionare cererii de 

rambursare depusă în cadrul proiectului. 

 

 Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2, DirecŃia InvestiŃii 

şi Servicii Publice şi DirecŃia Economică din cadrul aparatului de 
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specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 72 

Bucureşti, 13.08.2012 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor 

generale pentru obiectivele de investiŃii „ReparaŃii capitale sistem 

rutier - 44 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 13.08.2012; 

  Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale 

pentru obiectivele de investiŃii „ReparaŃii capitale sistem rutier - 44 

străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 5976/16.05.2012 întocmit de 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2, 



330 

 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 -Avizele favorabile menŃionate în procesele – verbale 

încheiate în şedinŃele din 17.05.2012 respectiv 22.05.2012 ale 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -  OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind 

aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/2010 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizele 

generale pentru obiectivele de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de 

interes local reprezentând „ReparaŃii capitale sistem rutier - 44 

străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti” , potrivit anexelor 

nr. 1 şi 2. 

 

 Art.2 (1) Se aprobă realizarea obiectivelor de investiŃii 

„ReparaŃii capitale sistem rutier - 44 străzi din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti”, pe terenurile având datele de identificare 

prevăzute în anexa nr. 1. 

  (2) Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 97 file şi 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.3.Valoarea totală a lucrărilor „ReparaŃii capitale sistem 

rutier - 44 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti” este de 

28.239.705,29 lei fără TVA, din care C+M 27.245.397,71 lei fără 

TVA. 

 Art.4 (1) Lucrările de amenajare cuprinse în anexele nr. 1 

şi 2 vor fi atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici 

specializaŃi, desemnaŃi în urma aplicării procedurilor de achiziŃii 

publice. 

  (2) Devizele generale se actualizează pe durata 

execuŃiei investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, 

rezultând valoarea de finanŃare a obiectivului de investiŃie.  

   (3) Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 competenŃa organizării procedurii şi a 

încheierii contractelor de achiziŃie publică de lucrări. 

  

 Art.5 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

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

al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 73 

Bucureşti, 13.08.2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea 

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

ulterioare 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

29/2010 privind aprobarea documentaŃiei tehnico – economice 

pentru obiectivul de investiŃii „Parc de agrement Tei – Plumbuita” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 13.08.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 29/2010 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico – economice pentru 

obiectivul de investiŃii „Parc de agrement Tei – Plumbuita”;  

 Analizând:  

 -Raportul de Specialitate nr. 36509/05.05.2012 întocmit de 

DirecŃia Management Proiecte din cadrul aparatului de 

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

Patrimoniului Imobiliar din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 03.05.2012 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional 

Regional, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea 

turismului”, Domeniului major de intervenŃie 5.2. „Crearea, 

dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea  resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor 

turistice”; 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 -Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 -OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 - Ordinul comun nr. 245/1549 din 29.02.2008 al ministrului 

dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinŃelor şi al ministrului 

economiei şi finanŃelor pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli 

eligibile pentru domeniul major de intervenŃie „Crearea, 

dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor 

turistice” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului” din cadrul Programului OperaŃional 

Regional 2007-2013;  

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind 

aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 29/2010 privind 

aprobarea documentaŃiei tehnico – economice pentru obiectivul 

de investiŃii „Parc de agrement Tei – Plumbuita”; 

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

precum şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

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

 Art. I. Articolul 1 al H.C.L. Sector 2 nr. 29/18.03.2010 se 

modifică şi va avea următorul conŃinut:  

 Art.1 (l) Se aprobă documentaŃia tehnico-economică 

pentru obiectivul de investiŃii „Parc de agrement Tei – Plumbuita” 

potrivit anexei* ce cuprinde un număr de 7 file şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

     (2) Valoarea totală a lucrărilor propuse este de 

64.847,40 mii lei din care C+M  = 8.197,66 mii lei”. 

 

 Art. II. Articolul 3 al H.C.L. Sector 2 nr. 29/18.03.2010 se 

modifică şi va avea următorul conŃinut:  

 Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Economică, AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 şi 

DirecŃia Management Proiecte vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri”. 

 

 Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 29/2010 privind aprobarea documentaŃiei tehnico – 

economice pentru obiectivul de investiŃii „Parc de agrement Tei–

Plumbuita” rămân aplicabile. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 
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             (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 74 

Bucureşti, 13.08.2012 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 30/2010 privind aprobarea, 

cofinanŃarea şi susŃinerea proiectului  

“Parc de agrement Tei – Plumbuita” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 13.08.2012; 

  Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 30/2010 privind aprobarea, 

cofinanŃarea şi susŃinerea proiectului “Parc de agrement Tei – 

Plumbuita”;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 36511/05.05.2012 al DirecŃiei 

Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 -Ghidul Solicitantului Programului OperaŃional Regional 

2007 - 2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului”, Domeniul major de intervenŃie 5.2. 

„Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism 

pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii 

serviciilor turistice”; 

 -Legea nr. 500/2002 privind finanŃele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

 -Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 -OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a Instrumentelor Structurale şi utilizarea 

acestora pentru Obiectivul ConvergenŃă, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 -Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 

şi locuinŃelor nr. 245/29.02.2008 şi al ministrului economiei şi 

finanŃelor nr. 1549/16.05.2008 pentru aprobarea categoriilor de 

cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenŃie „Crearea, 

dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor 

turistice” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă şi 
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promovarea turismului” din cadrul Programului OperaŃional 

Regional 2007 - 2013;  

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 30/2010 privind 

aprobarea, cofinanŃarea şi susŃinerea proiectului “Parc de 

agrement Tei – Plumbuita”;  

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

  Art. I. Articolul 1 alin. (1) şi (2) din H.C.L. Sector 2 nr. 

30/18.03.2010 se modifică şi va avea următorul conŃinut:  

 Art. I. (1) Se aprobă proiectul de interes local „Parc de 

agrement Tei - Plumbuita" în valoare totală de 65.389.873,40 lei, 

finanŃat prin Programul OperaŃional regional 2007 – 2013, Axa 

prioritara 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, 

DMI: 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 

turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii 

serviciilor turistice. 

  (2)Se aprobă cofinanŃarea proiectului din bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti cu suma de 

32.944.536,85 lei, precum şi finanŃarea eventualelor cheltuieli 
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suplimentare ce vor apărea pe perioada de implementare a 

proiectului. 

 CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 

29.708.799,29 lei: 

- costurile neeligibile, în valoare de 3.235.737,56 lei; 

    la care se adaugă TVA aferentă cheltuielilor proiectului în 

valoare de 12.639.470,36 lei. 

 

  Art. II. Articolul 3 al H.C.L. Sector 2 nr. 30/18.03.2010 se 

modifică şi va avea următorul conŃinut:  

 „Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Economică, AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 şi 

DirecŃia Management Proiecte vor asigura ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri”. 

 

 Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 30/2010 privind aprobarea, cofinanŃarea şi susŃinerea 

proiectului “Parc de agrement Tei – Plumbuita” rămân aplicabile. 
 

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

al Municipiului Bucureşti. 

              (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

ins ti tuŃ i i lor  interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
SANDU EMIL 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

           
Hotărârea nr. 75 

Bucureşti, 13.08.2012 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind redistribuirea economiilor înregistrate 

în cadrul programelor finanŃate din împrumutul extern 

contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 13.08.2012; 

  Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor 

finanŃate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al 

Sectorului 2 în anul 2007;  

 Având în vedere reglementările cuprinse in O.U.G. 

nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului 
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nr. 9/2007 privind constituirea, componenta şi funcŃionarea 

Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată; 

 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta 

europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 łinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din 

Legea nr.287/2009 privind Codul civil, referitoare la contracte; 

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, aprobat de ordonatorul principal de credite, înregistrat 

sub nr.56872/08.08.2012; 

 -Amendamentul formulat de către Viceprimarul Sectorului 

2, astfel cum a fost consemnat în procesul – verbal al şedinŃei; 

 -Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare 

pentru realizarea investiŃiilor publice de interes local, a căror 

documentaŃii tehnico-economice au fost aprobate prin: 
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� Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2009 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi unor 

obiective de investiŃii din cadrul Programului de creştere a 

eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

� Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 26/2010 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi unor 

obiective de investiŃii din cadrul Programului de creştere a 

eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă redistribuirea economiilor în sumă de 

869.000 lei înregistrate la 31.07.2012 din cadrul programului 

”Reabilitarea sistemului rutier din Sectorul 2”, la programul 

„Creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din 
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Sectorul 2” „finanŃat/cofinanŃat din împrumutul extern autorizat de 

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale. 

 

 Art.2 Împrumutul extern autorizat de Comisia de Autorizare 

a Împrumuturilor Locale în valoare totală de 233.738.875 lei se 

utilizează pentru următoarele programe: 

a) Extindere reŃele publice de apă şi canalizare în Sectorul 2 -

19.665.515 lei; 

b) Reabilitarea sistemului rutier din sectorul 2 – 120.822.638 

lei; 

c) Creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe 

din Sectorul 2 - 30.275.000 lei; 

d) Amenajări, reabilitări Parcuri, Scuaruri şi Platbande în 

Sectorul 2 – 25.343.588 lei; 

e) ConstrucŃie PiaŃa Morarilor –  5.723.400 lei (din care pentru 

construcŃie - 3.658.098 lei, pentru utilităŃi aferente pieŃii Morarilor 

– 1.544.329 , pentru amenajare parcare aferentă PieŃei Morarilor 

– 520.973 lei); 

f) RefinanŃarea datoriei publice locale directe – 19.445.187 

lei; 

g) Reabilitare infrastructură educaŃională –construcŃie 

grădiniŃe - 12.463.547 lei. 
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 Art.3 Prin prezenta hotărâre programele prevăzute la art.2 

lit. b) – c), în cuantumul sumei stabilită la art.1 se actualizează  

conform anexelor 1*-2*, ce conŃin un număr de 12 file şi fac parte 

integrantă din hotărâre. 

 

 Art.4 Programele prevăzute la art.2 lit. a), d) – g) rămân în 

cuantumul stabilit prin actele administrative aprobate anterior. 

 

 Art.5 Anexele 1* şi 2* din hotărâre modifică anexele 2 şi 3 

din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.16/2012 . 

 

 Art.6 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 2 Bucureşti nr. 115/2008 privind modificarea H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut 

intern/extern în valoare de 135.642.000 lei de contract şi a H.C.L. 

Sector 2 nr. 113/2007 privind aprobarea contractării unui 

împrumut intern/extern în valoare de 98.096.875 lei de contract, 

cu completările ulterioare rămân nemodificate. 

 

 Art.7 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

  Art.8 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul 

Secretarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în termenul 
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prevăzut de lege Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

şi Prefectului Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinŃă 

publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului 

Bucureşti precum şi pe pagina de internet www.ps2.ro. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 76 

Bucureşti, 13.08.2012 
 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 13.08.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2012;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 

Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite -Primarul 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 -Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
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 -Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -Hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale 

ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a 

rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar; 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2012 se rectifică şi se stabileşte conform 

anexei nr.1, astfel: 

- venituri    –    854.126 mii lei 

- cheltuieli –    1.098.851 mii lei;  

- deficit  -            244.725 mii lei; 

 

 Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2012 (anexa nr.2)*, se rectifică şi se stabileşte la: 

- venituri la suma de 767.061 mii lei, din care: 
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� venituri ale secŃiunii de funcŃionar– 647.099 mii lei; 

� venituri ale secŃiunii dezvoltare    - 119.962 mii lei (din 

care 75.595 mii lei reprezintă vărsăminte din secŃiunea 

de funcŃionare) 

- cheltuieli la suma de 1.008.192 mii lei, din care: 

� cheltuieli secŃiunea funcŃionare- 644.566 mii lei, 

� cheltuieli secŃiunea dezvoltare -  363.626 mii lei; 

 - excedent secŃiunea funcŃionare - 2.533 mii lei rezultat 

ca diferenŃă între suma alocată din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanŃarea cheltuielilor de personal din unităŃile şi instituŃiile 

de învăŃământ preuniversitar de stat şi nivelul maxim al 

cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a prevederilor Ordinului 

comun M.A.I. şi M.F.P. nr. 286/2987/2011; 

 - deficit secŃiunea dezvoltare – 243.664 mii lei finanŃat din 

excedentul anului 2011, utilizat conform prevederilor art.2 din 

H.C.L. Sector2 nr. 21/2012 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 pe anul 2012. 

 

 Art.3 Se aprobã cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 1.008.192 

mii lei conform anexei nr.2.1 la prezenta hotărâre, cu 

desfăşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de 

cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1.1 ; 

2.1.1.1; 2.1.1.1.1-2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.2; 2.1.2.1; 

2.1.2.2; 2.1.2.2.1; 2.1.2.2.1.1; 2.1.2.2.2;  2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 

2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 2.1.3.1.1.1.2; 
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2.1.3.1.1.1.2a; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.6; 2.1.3.1.3 -

2.1.3.1.5;  2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1-2.1.3.3.2; 

2.1.3.3.2.1; 2.1.3.3.3-2.1.3.3.5; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.6; 

2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.2;  2.1.4.2; 

2.1.4.2.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6-2.1.9 ; la prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.4 Se aprobă rectificarea cheltuielilor finanŃate din 

împrumuturi externe şi interne în anul 2012 la suma de 49.501 mii 

lei, conform anexelor nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1 la 

prezenta hotărâre, prin modificarea următorului program: 

 - A) programe finanŃate din credite externe– 47.050 mii lei, 

din care: 

� 30.275 mii lei – pentru programul de creştere a 

performanŃei energetice la blocurile de locuinŃe din Sectorul 2; 

� 16.775 mii lei – pentru programul de reabilitare 

sistem rutier Sector 2. 

Celelalte programe rămân nemodificate. 

 

 Art.5 Se aprobă rectificarea bugetului instituŃiilor publice 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii şi 

subvenŃii/activităŃilor finanŃate integral din venituri proprii pe anul 

2012, conform anexelor nr. . 4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 

4.1.1.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.1; 4.1.1.1.2.2;  4.1.1.1.3;  

4.1.1.1.4 ; 4.1.1.2; 4.1.1.2.1; 4.1.2; 4.1.2.1 astfel: 

- Total venituri în sumă de 47.571 mii lei, din care: 
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� venituri ale secŃiunii de funcŃionare   – 32.250 mii lei; 

� venituri ale secŃiunii dezvoltare - 15.321 mii lei 

(din care 907 mii lei reprezintă vărsăminte din secŃiunea de 

funcŃionare) 

- Total cheltuieli la suma de 51.165 mii lei, din care: 

� cheltuieli secŃiunea funcŃionare  -  32.250 mii lei, 

� cheltuieli secŃiunea dezvoltare   -  18.915 mii lei; 

� deficit secŃiunea dezvoltare     – 3.594 mii lei 

finanŃat din excedentul anului 2011, utilizat conform prevederilor 

art.5 din H.C.L. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului 

general al Sectorului 2 pe anul 2012. 

 

 Art.6 Se aprobă rectificarea programului de investiŃii al 

Sectorului 2 Bucureşti finanŃat din fonduri bugetare în anul 2012, 

conform anexelor nr. 5; 5.1 –5.112 Ordonatorii de credite vor 

derula programul de investiŃii pe anul 2012 cu respectarea 

prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2012. 

 

 Art.7 Se aprobă rectificarea Sintezei programelor 

multianuale finanŃate din bugetul general al Sectorului 2, conform 

anexei nr.6. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează 

aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament 

şi credite bugetare în limitele prevăzute în  programul de investiŃii 

şi în anexa nr.6 la prezenta hotărâre. 
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 Art.8 Se aprobã rectificarea Sintezei proiectelor finanŃate 

din bugetul general al Sectorului 2 –Fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) , conform anexei 

nr.7 şi fişele programelor multianuale finanŃate din Fonduri 

externe nerambursabile (F.E.N.) postaderare (titlul 56) rectificate 

- conform anexelor  8; 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1; 8.1.2; 8.1.2.1 ; 9; 9.1; 

9.1.1; 9.1.1.1; 9.1.2 ; 9.1.2.1.  

 

 Art.9 Anexele nr.  2.1.1.2.1; 5.68 - 5.71 la prezenta 

hotărâre vin în completarea prevederilor H.C.L. Sector 2 

nr.21/2012  privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2012. 

 

 Art.10 Anexele nr.  1 ; 2 ; 2.1 ; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1-

2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.2.1; 2.1.2.2.1.1; 

2.1.2.2.2;  2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 

2.1.3.1.1.1.1a; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2a; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-

2.1.3.1.2.6; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.5;  2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 

2.1.3.3.1 - 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.2.1; 2.1.3.3.3-2.1.3.3.5; 2.1.3.4; 

2.1.3.4.1-2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 

2.1.4.1.2;  2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6-2.1.9 ; 

3; 3.1 ; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1 ;  4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 

4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.1; 4.1.1.1.2.2;  

4.1.1.1.3;  4.1.1.1.4 ; 4.1.1.2; 4.1.1.2.1; 4.1.2; 4.1.2.1;  5; 5.1 – 

5.67 ; 5.72 - 5.112 ; 6-8 ; 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1; 8.1.2; 8.1.2.1 ; 9; 9.1; 

9.1.1; 9.1.1.1; 9.1.2 ; 9.1.2.1  modifică anexele corespondente din 
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H.C.L. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art.11 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator 

principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin 

prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.  

 

 Art.12 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local 

Sector 2 al municipiului Bucureşti propuneri de rectificare a 

bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2012, ca urmare a 

modificărilor intervenite în evoluŃia şi structura veniturilor şi 

cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze 

justificate. 

 

 Art.13 Anexele nr. 1 ; 2 ; 2.1 ; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1-

2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.2.1; 

2.1.2.2.1.1; 2.1.2.2.2;  2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 

2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2a; 

2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.6; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.5;  2.1.3.2; 

2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1 - 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.2.1; 2.1.3.3.3-

2.1.3.3.5; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 2.1.4; 

2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.2;  2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 

2.1.5.1.1; 2.1.6-2.1.9 ; 3; 3.1 ; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1 ;  4; 

4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.1; 
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4.1.1.1.2.2;  4.1.1.1.3;  4.1.1.1.4 ; 4.1.1.2; 4.1.1.2.1; 4.1.2; 

4.1.2.1;  5; 5.1 –5.112 ; 6-8 ; 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1; 8.1.2; 8.1.2.1 ; 9; 

9.1; 9.1.1; 9.1.1.1; 9.1.2 ; 9.1.2.1 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.14 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti.  

   (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot 

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 77 

Bucureşti, 13.08.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită pentru o 

perioadă de 30 ani a bunurilor mobile obŃinute de Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti prin proiectul „Programul naŃional de 

îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii verzi în 

localităŃi” către AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 13.08.2012; 

  Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită pentru o perioadă de 

30 ani a bunurilor mobile obŃinute de Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti prin proiectul „Programul naŃional de îmbunătăŃire a 

calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii verzi în localităŃi” către 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 2;  

 Analizând:  
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 -Raportul de specialitate nr. 37647/09.05.2012 al DirecŃiei 

Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul de specialitate nr. 5708/10.05.2012 al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 -Prevederile contractului pentru finanŃare nerambursabilă 

nr. 197/N/13.05.2011;  

 -art. 36 alin. (5) lit. a) precum şi art. 124 din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 148/2009 privind 

aplicarea la "Programul naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii 

mediului prin realizarea de spaŃii verzi în localităŃi” şi acordul cu 

privire la contractarea unei finanŃări prin acest program, pentru 

proiectul “Parcul ecologic Dobroieşti”; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

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

 

 Art.1. Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită pentru o 

perioadă de 30 ani către AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 

a bunurilor mobile prevăzute în anexa* la prezenta hotărâre, 

obŃinute de Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti prin proiectul 

„Programul naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin 

realizarea de spaŃii verzi în localităŃi”. 

  

 Art.2. Predarea - primirea bunurilor mobile prevăzute la art. 

1 se face pe bază de proces verbal încheiat între Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti, reprezentat de Primarul Sectorului 2, în 

calitate de „predător” şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 

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

vigoare a prezentei hotărâri. 

 

 Art.3. AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 are 

obligaŃia de a cuprinde în buget fondurile necesare pentru 

mentenanŃa şi întreŃinerea bunurilor mobile ce fac obiectul 

procesului verbal de predare - primire. 

 

 Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 si Directorul 

General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
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 Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

   (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sector 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 78 

Bucureşti, 13.08.2012 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

 

 

  

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea încheierii Actului adiŃional nr. 2 la ConvenŃia de 

colaborare încheiată între D.G.A.S.P.C. Sector 2 şi AsociaŃia 

,,HrăniŃi Copiii” în baza H.C.L. Sector 2 nr. 74/2011 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 13.08.2012; 

  Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea încheierii Actului adiŃional nr. 2 la ConvenŃia de 

colaborare încheiată între D.G.A.S.P.C. Sector 2 şi AsociaŃia 

,,HrăniŃi Copiii” în baza H.C.L. Sector 2 nr. 74/2011;  

 Analizând: 

 -Raportul de Specialitate nr. 52447/16.07.2012 precum şi 

Nota de Fundamentare nr. 52448/16.07.2012 prezentate de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 -Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi 

Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

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

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -Legea nr. 292/2011 privind asistenŃa socială; 

 -Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -OrdonanŃa Guvernului României nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale, aprobată prin Legea nr. 515/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -Hotărârea 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; 

 -Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

74/29.07.2011 privind aprobarea încheierii convenŃiei de 

colaborare cu AsociaŃia ,,HrăniŃi Copiii”, modificată şi completată 

prin H.C.L. nr. 43/11.04.2012, 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

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

 

 Art.1 Se aprobă încheierea Actului adiŃional nr. 2 la 

convenŃia de colaborare încheiată între DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 şi AsociaŃia 

,,HrăniŃi Copiii”, potrivit H.C.L. Sector 2 nr. 74/2011, modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 43/11.04.2012, conform 

anexei* ce cuprinde un număr de 3 file şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 să 

semneze, în numele Consiliului Local al Sectorului 2, actul 

adiŃional la convenŃia prevăzută la art. 1. 

 

 Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
SANDU EMIL 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

      

Hotărârea nr. 79 

Bucureşti, 13.08.2012 
 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de execuŃie al bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2012 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 13.08.2012; 

  Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea contului de execuŃie al bugetului general al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2012;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 

Bucureşti privind aprobarea contului de execuŃie al bugetului 

general al Sectorului 2 la 30.06.2012; 

 -Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 -Ordinul comun al M.A.I. şi al M.F.P. nr. 244/2651/2010 

pentru aprobarea metodologiilor de aplicarea prevederilor art. 14 

alin. (7), ale art. 57 alin. (21) şi ale art. 761 alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale; 

 -Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale 

ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a 

rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar; 

 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă contul de  execuŃie al bugetului general  al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2012, conform 

anexelor nr. 1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2  (1)  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti.  

  (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot 

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

   

Hotărârea nr. 80 

Bucureşti, 13.08.2012 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

H O T Ă R Â R E 

privind delegarea Primarului Sectorului 2 de a desemna 

reprezentanŃi ai Consiliului Local al Sectorului 2 în Consiliul 

pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 13.08.2012; 

  Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

delegarea Primarului Sectorului 2 de a desemna reprezentanŃi ai 

Consiliului Local al Sectorului 2 in Consiliul pentru Dezvoltare 

Regională Bucureşti - Ilfov;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 54764/27.07.2012 întocmit de 

către DirecŃia AdministraŃie Publică Locală din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 -adresa AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – 

Ilfov nr. 7155/11.07.2012, înregistrată la Centrul de RelaŃii cu 

Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr. 51439 în data de 

11.07.2012; 

 -adresa AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – 

Ilfov nr. 8025/01.08.2012, înregistrată la Cabinet Primar Sector 2 

sub nr. 1450 din data de 01.08.2012; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -art. 7 alin. (6) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea 

regională in România, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 

1256/2004 privind aprobarea Regulamentului - cadru de 

organizare si funcŃionare a consiliilor pentru dezvoltare regională; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se deleagă Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti competenŃa de a desemna un reprezentant al 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti precum 

şi a unui supleant, dintre membrii acestuia, în Consiliul pentru 

Dezvoltare Regională Bucureşti –Ilfov. 
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 Art.2. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

83/2008 privind desemnarea unor reprezentanŃi ai Consiliului 

Local al Sectorului 2 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională 

Bucureşti – Ilfov îşi încetează aplicabilitatea. 

 

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

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 81 

Bucureşti, 13.08.2012 
 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unui Act adiŃional la Contractul de asociere 

pentru construcŃia şi administrarea patrimoniului pieŃei Mihai 

Bravu, şos. Mihai Bravu nr. 212 - 214, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 13.08.2012; 

  Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unui Act adiŃional la Contractul de asociere pentru 

construcŃia şi administrarea patrimoniului pieŃei Mihai Bravu, şos. 

Mihai Bravu nr. 212 - 214, Sector 2, Bucureşti;  

 Analizând: 

 -Decizia nr.13/06.01.2012 emisă de Curtea de Conturi – 

Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti si constatările 

Raportului de Control încheiat în urma controlului efectuat la 

AdministraŃia PieŃelor Sector 2; 
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 -Procesul – verbal încheiat în data de 28.03.2012 între 

AdministraŃia PieŃelor Sector 2 şi S.C. Future Star Exim S.R.L.; 

 -Procesul – verbal încheiat în data de 10.05.2012 între 

AdministraŃia PieŃelor Sector 2 şi S.C. Future Star Exim S.R.L.; 

 -Raportul de specialitate nr. 38649/14.05.2012 al 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul de specialitate nr. 38769/15.05.2012 al DirecŃiei 

Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

51/2003 privind măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele 

agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 60/2003 privind 

însuşirea rapoartelor de evaluare şi aprobarea contractelor de 

asociere pentru construcŃia/reconstrucŃia, modernizarea şi 
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administrarea unor pieŃe aflate în administrarea AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 2; 

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

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

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă Actul adiŃional la Contractul de Asociere 

nr. 3193/21.05.2003 pentru construcŃia şi administrarea 

patrimoniului PieŃei Mihai Bravu, Şos. Mihai Bravu nr.212-214, 

Sector 2, Bucureşti, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 60/2003, potrivit anexei* ce conŃine un număr de 3 

file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se mandatează Directorul General al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 2 să semneze, în numele Consiliului Local al 

Sectorului 2, Actul adiŃional la Contractul de asociere nr. 

3193/21.05.2003 pentru construcŃia şi administrarea patrimoniului 

PieŃei Mihai Bravu. 
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 Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti.  

  (2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate 

fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
SANDU EMIL 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 82 

Bucureşti, 13.08.2012 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unui Act adiŃional la Contractul de asociere 

pentru construcŃia „Complexului agroalimentar Maica Domnului” 

din str. Maica Domnului nr. 61, Sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 13.08.2012; 

  Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unui Act adiŃional la Contractul de asociere pentru 

construcŃia „Complexului agroalimentar Maica Domnului” din str. 

Maica Domnului nr. 61, Sector 2, Bucureşti;  

 Analizând: 

 -Decizia nr.13/06.01.2012 emisă de Curtea de Conturi – 

Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti şi constatările 

Raportului de Control încheiat în urma controlului efectuat la 

AdministraŃia PieŃelor Sector 2; 



377 

 

 -Procesul – verbal încheiat în data de 28.03.2012 între 

AdministraŃia PieŃelor Sector 2 şi S.C. Domino Rominvest S.R.L.; 

 -Procesul – verbal încheiat în data de 03.05.2012 între 

AdministraŃia PieŃelor Sector 2 şi S.C. Domino Rominvest S.R.L.; 

 -Raportul de specialitate nr. 38648/14.05.2012 al 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul de specialitate nr. 38768/15.05.2012 al DirecŃiei 

Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -H.C.G.M.B. nr. 51/2003 privind măsuri de îmbunătăŃire a 

activităŃii în pieŃele agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 44/17.12.2004 

privind aprobarea Contractului de Asociere pentru construcŃia si 

administrarea patrimoniului Complexului Agroalimentar Maica 

Domnului din Bucureşti,  str. Maica Domnului nr.61, Sector 2; 

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

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

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

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

 

 Art.1 Se aprobă Actul adiŃional la Contractul de Asociere 

nr. 249/14.01.2005 pentru construcŃia şi administrarea 

patrimoniului „Complexul Agroalimentar Maica Domnului”, str. 

Maica Domnului nr. 61, Sector 2, Bucureşti, încheiat în baza 

Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 44/17.12.2004, conform 

anexei* ce conŃine un număr de 3 file şi care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se mandatează Directorul General al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 2 să semneze, în numele Consiliului Local al 

Sectorului 2, Actul adiŃional la Contractul de asociere nr. 

249/14.01.2005 pentru construcŃia şi administrarea patrimoniului 

Complexului Agroalimentar Maica Domnului din Bucureşti, str. 

Maica Domnului nr.61, Sector 2. 

 

 Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

şi Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti.  

  (2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate 

fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.  
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
SANDU EMIL 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 83 

Bucureşti, 13.08.2012 
 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe terenuri 

situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 13.08.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe terenuri situate în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 27350/216/29.03.2012/ 

36486/344/04.05.2012/56545/07.08.2012 prezentat de Arhitectul 

Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale 

documentaŃiilor de urbanism menŃionate în anexele nr. 1- 6 ale 

proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectului Şef al Sectorului 

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

Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 -Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Şef al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei 

Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 

menŃionate în anexele nr. 1 - 6 ale proiectului de hotărâre; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi 

de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 19 ianuarie 

2011; 

 -OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 7/2011 privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24 din 31.03.2011 

privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare 

a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25 din 31.03.2011 

privind reactualizarea Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

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

de către Consiliul Local Sector 2; 

 - art. 32, art. 37 şi art.56^1 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) 

şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi 

Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale 

documentaŃiilor de urbanism prevăzute în anexele nr. 1*-6* ce fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 39 

poziŃii. 

 (2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de urbanism 

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

 (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele 

nr. 1-6 reprezintă regulament de urbanism şi dau dreptul la 

construire numai în baza unei autorizaŃii de construire eliberată 

conform legislaŃiei în vigoare. 

 Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor 

fizice interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 84 

Bucureşti, 13.08.2012 

  

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 

București a acordului expres privind cooperarea și asocierea 

Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București – 

România și Districtul Shizhong – orașul Jinan, Provincia 

Shandong – Republica Populară Chineză 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Luând în considerare Scrisoarea de intenție, înregistrată cu 

nr. 31370/29.08.2012, între Primăria Sectorului 4 al Municipiului 

București și Districtul Shizhong – orașul Jinan, Provincia 

Shandong – Republica Populară Chineză; 

 Văzând Expunerea de motive a viceprimarului Sectorului 4, 

cu nr. 7/30.08.2012 și Referatul de specialitate întocmit de 

Secretarul Sectorului 4, cu nr. 459/29.08.2012; 

 Văzând adresa nr. 27991/01.08.2012 cu avizul Direcției 

Relații Consulare cu nr. G 5-1/R/8448/01.08.2012 al Ministerului 

Afacerilor Externe; 
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 Văzând răspunsul Ministerului Administrației și Internelor – 

Direcția Generală Afaceri Europene și Relații Internaționale cu nr. 

500248/10.08.2012 la adresa noastră cu nr. 27995/01.08.2012; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 590/2003 – privind 

tratatele, art.41 alin (3), precum și ale O.U.G. nr. 194/2002 – 

privind regimul străinilor în România, art. 40, alin (2) lit.i); 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ținând seama de prevederile legii nr. 215/2001 – privind 

administrația publică locală, modificată completată, art.45 alin (1) 

și art. 81 alin (3) ;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Consiliul Local Sector 4 al Municipiului București 

solicită Consiliului General al Municipiului București acordul 

privind cooperarea și asocierea cu Districtul Shizhong – orașul 

Jinan, Provincia Shandong – Republica Populară Chineză în 

vederea promovării unor interese comune și a înfrățirii celor două 

administrații;  

 Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, 

împreună cu Aparatul de specialitate vor duce la îndeplinirea 

prezentei, conform competențelor.  
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 15/30.08.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4  

pe anul 2012 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate al DirecŃiei economice privind 

rectificarea bugetului local al Sectorului 4 nr.P.6.1./ 3217 

/28.08.2012 ; 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4 ;  

 Luând în considerare prevederile : 

- art.19 alin.(2) şi ale art.49 din Legea nr.273/2006 privind 

finanŃele publice locale modificată şi completată ; 

 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 

lit. d) din Legea nr. 215/Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată : 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local 

Sector 4, a fost aprobat atât la partea de venituri cât şi la partea 

de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă de 530.860 mii lei, conform anexei 

nr.1. 

 

 Art. 2 Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează 

: 

 - Formularul 11 – Anexa nr. 2 – Bugetul centralizat al 

unităŃii administrat-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1 – Bugetul local detaliat la 

venituri pe capitole şi subcapitole ;  

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.2 – Bugetul local detaliat la 

cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe ;  

 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 

4, la valoare de 530.860 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la 

partea de cheltuieli, conform anexelor : 

 

- Anexa 3 - 49.02. Buget local  

- Anexa 3.1 - capitol bugetar 51.02 - AutorităŃi publice  

- Anexa 3.1.1 - cap.51.02.01 - AutorităŃi executive şi 

legislative 

- Anexa 3.1.1.1 - cap.51.02.01.03 P - Primăria sector 4 
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- Anexa 3.2 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice 

generale 

- Anexa  3.2.1 - cap.54.02.50 - Alte servicii publice 

generale 

- Anexa 3.3 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publică şi 

siguranŃă naŃională 

- Anexa 3.3.1 - cap.61.02.05 - ProtecŃia civilă şi protecŃia 

contra incendiilor 

- Anexa 3.4 - capitol bugetar 65.02 - ÎnvăŃământ total 

- Anexa 3.4.1 - cap.65.02.03 - centralizator 

- Anexa 3.4.1.1 - cap.65.02.03.A - ASLG 

- Anexa 3.4.1.1.1 - cap.65.02.03.01 - ASLG 1 

- Anexa 3.4.1.2 - cap.65.02.03.US - UnităŃi şcolare 

- Anexa 3.4.1.2.1 - cap.65.02.03 US 1 - unităŃi şcolare 

- Anexa 3.4.1.2.2 - cap.65.02.03 US 2 - unităŃi şcolare 

- Anexa 3.4.2 - cap.65.02.04 - centralizator 

- Anexa 3.4.2.1 - cap.65.02.04.US - UnităŃi şcolare 

- Anexa 3.4.2.1.1 - cap.65.02.04 US2 - unităŃi şcolare 

- Anexa 3.4.2.1.2 - cap.65.02.04 US3 - unităŃi şcolare 

- Anexa 3.4.3 - cap.65.02.07 - centralizator 

- Anexa 3.4.3.1 - cap.65.02.07.04 - ÎnvăŃământ special 

- Anexa 3.4.3.1.1 - cap.65.02.07.04 US - unităŃi şcolare 

- Anexa 3.5 - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere şi religie 

- Anexa 3.5.1 - cap.67.02.05 - Servicii recreative şi 

sportive 

- Anexa 3.5.1.1 - cap.67.02.05.03 P - ÎntreŃinere grădini publice, 
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parcuri, zone verzi 

- Anexa 3.6 - capitol bugetar 68.02 - Asigurări şi asistenŃă 

socială 

- Anexa 3.6.1 - cap.68.02.AS - AsistenŃă socială 

- Anexa 3.6.1.1 - cap.68.02.AS.05 - AsistenŃă socială în caz de 

boli şi invaliditate 

- Anexa 3.6.1.1.1 - cap.68.02.AS.05.02 - AsistenŃă socială în caz de 

invaliditate 

- Anexa 3.6.1.2 - cap.68.02.AS.06 - AsistenŃă socială pentru 

familie şi copii 

- Anexa 3.6.1.2.1 - cap.68.02.AS.06.01 - AsistenŃă socială pentru 

familie şi copii 

- Anexa 3.6.1.3 - cap.68.02.11.2 - Creşe 

- Anexa 3.6.1.4 - cap.68.02.AS.50 - Alte cheltuieli în domeniul 

asigurărilor şi asistenŃei 

sociale 

- Anexa 3.7 - capitol bugetar 74.02 - ProtecŃia mediului 

- Anexa  3.7.1 - cap.74.02.05 - Salubritate şi gestiunea 

deşeurilor 

- Anexa  3.7.1.1 - cap.74.02.05.01 - Salubritate 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru 

activităŃile finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii, detaliat 

la cheltuieli, pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2012, în 

sumă de 30.669,70 mii lei, conform anexei nr.4.  
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 Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru 

activităŃile finanŃate integral din venituri proprii, în sumă de 10.550 

mii lei, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre, după cum urmează : 

- Anexa nr.4.1  – Formularul 11/02 – cap.70.10.50 

- Anexa nr.4.1.1  – cap.70.10.50 - AdministraŃia pieŃelor 

 

 Art. 6. Se aprobă Listele de investiŃii aferente bugetului 

propriu al Primăriei Sectorului 4, precum şi pentru unităŃile aflate 

în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

 - Anexa nr. 5  ,,Lista de investiŃii a Primăriei Sectorului 

4”  

 - Anexa nr. 6   ,,Lista de investiŃii a A.S.L.G Sector 4”  

 - Anexa nr. 7  ,,Lista de investiŃii a DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sector 4”  

 

 Art. 7. Se aprobă Lista creditelor de angajament pentru 

anul 2012 pentru capitolele bugetare : 

- 67.02.05.03 P  - IntreŃinere grădini publice, parcuri zone 

verzi - Anexa nr.8 

- 70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor - Anexa 

nr.9 

 

 Art. 8. Se aprobă contul de execuŃie al Bugetului Consiliului 

Local al Sectorului 4, la data de 30 iunie 2012, atât la partea de 
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venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează : 

 

- Contul de execuŃie al bugetului local, detaliat la venituri pe 

capitole şi subcapitole, la data de 30 iunie 2012 - Anexa nr.10 

- Contul de execuŃie bugetară – cheltuieli, la data de 30 iunie 

2012 - Anexa nr.11 

 

 Art. 9.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de 

Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia Economică din 

Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de 

către instituŃiile publice implicate, conform competenŃelor 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 30.08.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 16/30.08.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

unele obiective de investiŃii cuprinse în programul multianual 

de reabilitare termică a blocurilor de locuinŃe în Sectorul 4 al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Viceprimarului 

Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, precum şi Referatul de 

specialitate al DirecŃiei Dezvoltare Urbană, EvidenŃă şi Amenajare 

Urbanistică – Serviciul InvestiŃii nr. 1114/24.08.2012. 

 łinând seama de 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, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit dispozitiilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanŃelor energetic a blocurilor de 

locuinŃe, cu completările ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru unele obiective de investiŃii cuprinse în 

programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de 

locuinŃe în Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei 

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

 Art. 2 Prin prezenta se modifică/actualizează 

centralizatorul lista 2 din cadrul anexei nr. 1 a HCL nr. 

14/06.07.2012. 

 Art. 3 Secretarul Sectorului 4, DirecŃia de Dezvoltare 

Urbană, EvidenŃă şi Amenajare Urbanistică – Serviciul InvestiŃii şi 

DirecŃia Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Mihai-Bogdan DIACONU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 17/30.08.2012 
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Anexa nr. 1 

La HCL S4 nr. 17/30.08.2012 

 
Nr. 

Crt. 

LocaŃie Valoare C+M conf 

proiect (cu T.V.A.) 

1 B-dul BRÂNCOVEANU NR. 118 BL. 

M2/IV 

5,823,024.00 

2 BLOC A10, ALEEA DOROHOI NR. 8 1,252,695.00 

3 BLOC 5, BD. DIMITRIE CANTEMIR 

NR. 7, SC. A ŞI B 

2,650,531.00 

4 BLOC 8A, STR. TRESTIANA NR. 1A 3,942,823.00 

5 BLOC F 20, STR. DOROHOI NR. 6 861,561.00 

6 BLOC E6, SC. 1, ALEEA NICULIłEL 

NR. 6 

2,085,808.00 

7 BLOC V8, SC. 1, BD. CONSTANTIN 

BRÂNCOVEANU NR. 119 

1,434,022.00 

8 BLOC A1, STR. DRUMUL 

GĂZARULUI NR. 38 

1,955,492.00 

9 BLOC EM6, STR. MOLDOVIłA NR. 6 3,386,821.00 

10 BLOC N22, STR. MIREA MIOARA 

LUIZA NR. 1 

1,284,288.00 

11 BLOC D4, STR. IZVORUL CRIŞULUI 

NR. 12 

1,710,931.00 

12 BLOC C2, STR. SLĂTIOARA NR. 4 2,480,277.00 

13 BLOC R3, STR. EMIL RACOVIłĂ NR. 

12 

2,370,284.00 

14 BLOC PE2, ALEEA TERASEI NR. 3B 1,441,495.00 

15 BLOC R16, SC1-2, STR. DRAGOŞ 

MLADINOVICI NR. 5 

2,444,296.00 

16 BLOC E5, SC. 1, STR. VATRA 

DORNEI NR. 7 

782,881.00 

17 BLOC P7. SC1-4, ALEEA UCEA NR. 1,665,569.00 
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9 

18 BLOC A4, SC. A,B,C,D, STR. 

IZVORUL MUREŞULUI NR. 8 

1,662,587.00 

19 BLOC 29, ALEEA IZVORUL OLTULUI 

NR. 6 

1,268,508.00 

20 BLOC A11, SC. 1, ALEEA DOROHOI, 

NR. 16 

1,252,686.00 

21 BLOC 35A, BD. ALEXANDRU 

OBREGIA NR. 35 

2,730,501.00 

22 BLOC N, SC. 1, ŞOS. GIURGIULUI 

NR. 109-111 

1,043,232.00 

23 BLOC A 10, SC. 1-6, STR. IZVORUL 

RECE NR. 5 

2,480,521.00 

24 BLOC D4, SC. 4, ALEEA NICULIłEL 

NR. 1 

1,816,614.00 

25 BLOC 11. SC. 1, ŞOS. OLTENIłEI 

NR. 75 

1,153,366.00 

26 BLOC 52, STR. GÂRNIłEI NR. 2 1,175,100.00 

27 BLOC D6, STR. IZVORUL 

MUREŞULUI NR. 5 

2,084,867.00 

28 BLOC 20, STR. MIREA MIOARA 

LUIZA NR. 4 

829,913.00 

29 BLOC 78. SC. 2,3,4, STR. GOVORA 

NR. 6 

1,107,159.00 

30 BLOC 140, SC. 1, STR. IONESCU 

GHEORGHE NR. 7 

597,768.00 

31 BLOC A19, STR. STRĂDUINłEI NR. 

2A 

1,106,773.00 

32 BLOC M1, CORP A, STR. VATRA 

DORNEI NR. 5 

1,388,349.00 

33 BLOC 34, STR. STÂNJENEILOR NR. 

5 

1,138,435.00 

34 BLOC V5, BD. CONSTANTIN 1,434,022.00 
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BRÂNCOVEANU NR. 111 

35 BLOC A4, STR. COVASNA NR. 23 1,248,540.00 

36 BLOC FĂRĂ NR. STR. STOIAN 

MILITARU NR. 103 

1,253,225.00 

37 BLOC 28, SC. A, STR. MARIA 

TĂNASE NR. 4 

1,064,208.00 

38 BLOC E2, SC. COVASNA, NR. 19 786,461.00 

39 BLOC 154, SC. 2, STR. ION 

IRICEANU NR. 6 

1,483,979.00 

40 BLOC F2, STR. COVASNA NR. 21 1,031,732.00 

41 BLOC A13, STR. UIOARA NR. 9 2,150,739.00 

 TOTAL 70,865,083,00 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Mihai-Bogdan DIACONU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea consilierilor locali ai sectorului 4 ce vor 

face parte din Colegiului Director al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, ca membri 

titulari şi membri supleanŃi 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare referatul de specialitate 

nr.65259/11.07.2012 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4; 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sector 4 precum 

şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Sectorului 4 Bucureşti; 

 łinând seama de prevederile art. 6 din H.G. cu nr. 

1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul cadru de organizare 

şi funcŃionare a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului;  

 În temeiul dispoziŃiilor cuprinse la art. 46 alin.(1) şi art. 81 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se desemnează ca membri titulari şi membri 

supleanŃi, în Colegiului Director din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4, următorii 

consilieri locali: 

- BĂLUłĂ Daniel   - membru 

- TEBEŞOI Daniela  - membru 

- SPIRIDON Ştefan  - membru 

 

- VÂRTEJARU Nicolae  - supleant 

- IONESCU-DE JUAN-DE JUAN Decebal-Dan - supleant 

 Art.2. Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, precum şi 

persoanele nominalizate la art.1 de mai sus, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 30.08.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 18/30.08.2012
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea indemnizaŃiei de şedinŃa pentru membri 

Comisiei de ProtecŃie a Copilului sector 4 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sector 4; 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 

68585/22.07.2012 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4; 

 În baza rapoartelor comisiilor de specialitate al Consiliului 

Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere prevederile HCL nr.14/27.01.2005 privind 

înfiinŃarea D.G.A.S.P.C.-sector 4, ca instituŃie publică cu 

personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local al 

sectorului 4; 

 În baza dispoziŃiilor HCL nr. 56/2005 privind modificarea 

componenŃei Comisiei pentru ProtecŃia Copilului sector 4; 

 łinând seama de prevederile art.XXII din OG nr. 

35/11.04.2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în 

domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, precum şi 

de prevederile art. 43 din OG 2/2006 privind reglementările 

drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcŃionarilor publici 

pentru anul 2006; 
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 În temeiul dispoziŃiilor cuprinse la art. 46 alin.(1) şi art. 81 

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

locală, republicată,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei, indemnizaŃia de şedinŃă 

a membrilor Comisiei pentru ProtecŃia Copilului sector 4, se 

stabileşte în cuantum de 1% din indemnizaŃia Primarului 

Sectorului 4/membru. 

 Art.2. Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 30.08.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Mihai-Bogdan DIACONU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 19/30.08.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al 

sectorului 4 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională 

Bucureşti-Ilfov 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Luând în considerare adresa AgenŃiei pentru Dezvoltare 

Regională Bucureşti-Ilfov nr. 7157/11.07.2012; 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Juridică – Serviciul 

Legalitatea Actelor nr. S1.2/170/24.07.2012; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

 łinând seama de prevederile art. 7 alin.6 din Legea nr. 

315/2004, privind Dezvoltarea Regională în România, modificată 

şi completată;  

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1 Se desemnează dl. DIACONU GheorghiŃă ca 

reprezentant titular al Consiliului Local Sector 4 în Consiliul 

pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov şi dl. PRICEA Dorin 

ca reprezentant supleant. 

 Art. 2 Cu data prezentei, încetează aplicabilitatea 

H.C.L.S.4 nr. 21/30.07.2008. 

 Art. 3 Persoanele nominalizate şi Secretarul Sectorului 4 

împreună cu Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-

Electoral vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenŃelor. 

   

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 30.08.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 20/30.08.2012 



406 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de 

locuinŃe din fondul locativ de stat 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Referatul de Specialitate întocmit de Serviciul 

SpaŃiu Locativ nr.P.9./3/20.08.2012. 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4 ; 

 Luând în considerare prevederile art.43 din Legea 

nr.114/1996- republicata – legea locuinŃei, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi art.21 din Normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

locuinŃei nr.114/1996, aprobate prin HG nr.1275/2000; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 coroborat cu art.81 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1 - Se aprobă constituirea “Comisiei de analiză a 

solicitărilor de locuinŃe”la nivelul sectorului 4, conform Anexei 

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

 

 Art.2 – Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, 

Serviciul SpaŃiu Locativ şi Serviciul Tehnic Consiliul Local, 

Documente-Electoral vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 30.08.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 21/30.08.2012  
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Anexa Nr.1 

La HCLS4 nr. 21/ 30.08.2012  

 

Comisia de analiză a solicitărilor de locuinŃe din fondul 

locativ de stat va avea următoarea componenŃă: 

 

 

1. TOMA Veronica  - consilier local 

2. HUIDU Florin   - consilier local 

3. PETCU Marian   - consilier local 

4. IONESCU Alexandru  - consilier local 

5. PUIU Florian   - consilier local 

6. Balan Maria – Director DirecŃia Juridică 

7. Dima Adriana – Consilier juridic - DirecŃia Juridică 

8. Tucmuruz LuminiŃa – Şef serviciu SpaŃiu Locativ 

9. Ilie Ion – Director Executiv – DirecŃia Parcări, SpaŃiu Locativ şi 

Autorizări ActivităŃi Comerciale 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Mihai-Bogdan DIACONU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind revenirea clădirilor şi terenurilor ce se află în 

folosinŃă gratuită a S.C. Amenajarea Domeniului Public şi 

Privat Sector 4 S.A. în administrarea  

Consiliului Local Sector 4 

 

Consiliul Local Sector 4 

 Având în vedere Expunerea de motive şi Referatul de 

specialitate nr.02/27.08.2012, întocmite de Viceprimarul 

Sectorului 4; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 łinând seama de pct.2 din Decizia CurŃii de Conturi 

nr.14/18.01.2011; 

 Luând act de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 

nr.43/2001 modificată şi completată de Hotărârea Consiliului 

Local Sector 4 nr.77/2003; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1 Începând cu data prezentei, clădirile şi terenurile care 

s-au aflat în folosinŃă gratuită la S.C. Amenajarea Domeniului 

Public şi Privat Sector 4 S.A. revin în administrarea Consiliului 

Local Sector 4, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta. 

 Art.2 Predarea efectivă a clădirilor şi terenurilor se va face 

până la data de 01.10.2012. 

 Art.3 Cu data prezentei se modifică Hotărârea Consiliului 

Local Sector 4 nr.77/2003 în sensul prevăzut la Anexa de la 

prezenta.  

 Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi S.C. 

Amenajarea Domeniului Public şi Privat Sector 4 S.A., vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 30.08.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 22/30.08.2012  
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ANEXA  
La HCLS4 nr. 22/30.08.2012 

 

Nr. 

Crt

. 

Adresa Teren 

suprafaŃ

ă reală 

măsurat

ă 2011 

(mp) 

Clădiri 

suprafaŃ

ă 

măsurat

ă 2011 

(mp) 

Teren 

transmis 

Consiliul

ui Local 

Sector 4 

2012 (mp) 

Clădiri 

transmis

e 

Consiliul

ui Local 

Sector 4 

2012 (mp) 

ObservaŃii 

1. Şos. 

OlteniŃei 

nr.9, 

Sector 4 

12.406,3

1 

3.153,02 12.406,31 971,05  

- 

2. Şos. 

Berceni 

nr.38A, 

Sector 4 

11.908,2

2 

1.470,20 11.908,22 674  

- 

3. Strada 

Aliorului 

nr.6A, 

Sector 4 

1.258 322,74 1258 224  

- 

4. Strada 

Pogoanel

or nr.2, 

Sector 4 

8.596 0 8.596 0 Din 

suprafaŃa 

totală 

iniŃială s-a 

retrocedat 

un lot de 

8.404 (mp) 

5. Strada 

Perşani 

2.010,99 190,28 2.010,99 190,28 - 



412 

 

nr.1, 

Sector 4 

6. Strada 

Târgul 

Frumos 

nr. 24, 

Sector 4 

600,64 214,19 600,64 0 SuprafaŃa 

clădirii 

măsurată 

an 2011 a 

fost 

construită 

în 

întregime 

de S.C. 

A.D.P.P.S.

4 S.A. 

 TOTAL 36.780,1

6 

5.350,43 36.780,16 2.059,33 - 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Mihai-Bogdan DIACONU 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 

  

SUMAR  
  
Hotărârea nr. 31 din 29.08.2012 privind modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 143 din 27.10.2011, privind modificarea Anexei 

nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 153 din 22.07.2009 privind 

aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 milioane lei pentru o 

perioadă de 20 de ani şi perioadă de graŃie de 4 ani, în vederea asigurării 

finanŃării unor obiective de investiŃii de interes public, modificată prin H.C.L.S. 

6 nr. 164 din 15.12.2011...................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

415 
Hotărârea nr. 32 din 29.08.2012 privind aprobarea rectificării Bugetului 

consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2012...................................................................................... 

 
 

419 
Hotărârea nr. 33 din 29.08.2012 pentru aprobarea documentaŃiei tehnico-

economice pentru obiectivul de investiŃii privind Construire PIAłA DE PEŞTE 

la PiaŃa Valea Lungă............................................................................................ 

 
 

422 
Hotărârea nr. 34 din 29.08.2012 privind aprobarea componenŃei Comisiei de 

evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor  şi fundaŃiilor române cu personalitate 

juridică, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al 

Comisiei de evaluare şi selecŃionare şi a Grilei de evaluare a asociaŃiilor şi 

fundaŃiilor........................................................................................................... 

 
 
 
 

424 
Hotărârea nr. 35 din 29.08.2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012................................................................. 

 
428 

Hotărârea nr. 36 din 29.08.2012 privind aprobarea de către Consiliul Local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a constituirii Colegiului director la nivelul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

6........................................................................................................................... 

 
 
 

430 
Hotărârea nr. 37 din 29.08.2012 privind aprobarea derulării şi finanŃării în 

anul 2012 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a 

proiectului „Şcoală după şcoală” desfăşurat de către AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 în parteneriat cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6 ............................................................................................... 

 
 
 
 

434 
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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 Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 

nr. 143 din 27.10.2011, privind modificarea Anexei nr. 2 la  

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 153 din 22.07.2009 

privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 

milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioadă de graŃie 

de 4 ani, în vederea asigurării finanŃării unor obiective de investiŃii 

de interes public, modificată prin  

H.C.L.S. 6 nr. 164 din 15.12.2011 

 

łinând seama de Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi de Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

Economică; 

Având în vedere OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 

României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV, art. 

61 alin. (1), (2), (3) precum şi art. 63 alin. (1), (2), (4) şi (8) din 

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

modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii 

Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenŃa 
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şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

łinând seama de Hotărârile nr. 1363/21.08.2009, nr. 

1379/15.09.2009, nr. 1734/10.09.2010 şi nr. 2097/06.10.2011 ale 

Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale cu privire la 

autorizarea finanŃării rambursabile în sumă de 126 milioane lei; 

Luând în considerare prevederile Capitolul X, Art. 10.1 din 

Contractul de Credit DM Nr. 38 din data de 24.07.2009; 

 În conformitate cu: 

- H.C.G.M.B. nr. 313/20.11.2003 privind aprobarea 

exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a 

atribuŃiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe 

pentru investiŃii; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

153/22.07.2009, cu modificările ulterioare, privind aprobarea unui 

împrumut intern în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă 

de 20 de ani şi perioadă de graŃie de 4 ani, în vederea asigurării 

finanŃării unor obiective de investiŃii de interes public;  

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

136/23.06.2010, cu modificările ulterioare, privind aprobarea 

suplimentării cu 50.000.000 lei a finanŃării rambursabile interne în 

valoare de 126.000.000 lei contractate de la Banca Comercială 

Română prin contractul de împrumut intern DM nr. 38 din data de 

24.07.2009;  
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- Hotărârile nr. 1363/21.08.2009, nr. 1379/15.09.2009, 

nr.1734/10.09.2010 de avizare ale Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului de FinanŃe Publice 

Locale, cu modificarile ulterioare legale în vigoare;  

În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. b) şi ale art. 81 

alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se înlocuieşte Anexa - obiective de investiŃii de 

interes public local, a Hotărârii nr. 143 din 27.10.2011, privind 

modificarea Anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local Sector 6 

nr. 153 din 22.07.2009 privind aprobarea unui împrumut intern în 

valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi 

perioadă de graŃie de 4 ani, în vederea asigurării finanŃării unor 

obiective de investiŃii de interes public, modificată prin Hotărârea 

nr. 164 din 15.12.2011, cu Anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia Economică şi 

DirecŃia InvestiŃii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor. 
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(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 31 

Data: 29.08.2012 

 
 

Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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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 rectificării Bugetului consolidat de venituri şi 

cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe 

anul 2012 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice şi 

Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 

6; 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Legii nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012, ale 

Deciziei nr. 17/11.01.2012 a M.F.P. AgenŃia NaŃională de 

Administrare Fiscală DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a 

Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor 

descentralizate, ale Deciziei nr. 18/11.01.2012 a M.F.P. AgenŃia 

NaŃională de Administrare Fiscală DirecŃia Generală a FinanŃelor 

Publice a Municipiului Bucureşti privind repartizarea cotelor 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale pentru anul 2012; 
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În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi al art. 81 alin. (2) lit. d) din 

Legea  nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al 

Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012 

în sumă de 852.103,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 

837.411,00 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde 

Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Bugetul creditelor interne şi externe al 

Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012, 

în sumă de 20.743,00 mii lei credite interne şi 198.000,00 mii lei 

credite externe, conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 

11/03 cu Anexele 2, 1 şi 1a, anexă ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe 

nerambursabile al Consiliului Local Sector 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2012, în sumă de 105.005,00 mii lei, atât la 

venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde 

Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, 

ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari de credite vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 32 

Data: 29.08.2012 

 
Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiŃii privind Construire PIAłA DE PEŞTE la 

PiaŃa Valea Lungă 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarulului 

Sectorului 6; 

łinând seama de raportul de specialitate al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6;  

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; 

În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. i) şi lit. o), precum 

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  Consiliul Local al  Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică faza 

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii: Construire 

PIAłA DE PEŞTE la PiaŃa Valea Lungă Sector 6, Bucureşti, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia PieŃelor 

Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Ioana Mihaela Neacşu Secretarul Sectorului 6, 
  

 Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 33 

Data: 29.08.2012 

 
Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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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 componenŃei Comisiei de evaluare şi 

selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu personalitate 

juridică, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

FuncŃionare al Comisiei de evaluare şi selecŃionare  

şi a Grilei de evaluare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

   Având în vedere: 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de 

dezvoltare a serviciilor sociale; 

-  Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

- Prevederile art. 1 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 34/1998 privind 

acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu 

personalitate juridică care înfiinŃează şi administrează unităŃi de 

asistenŃă socială; 
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- Prevederile art. 5 şi următoarele din H.G. nr. 1153/2001 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

34/1998, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale 

art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă componenŃa Comisiei de evaluare şi 

selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă 

socială la nivelul Consiliului Local Sector 6 alcătuită din: 

- Directorul General Adjunct - D.G.A.S.P.C. Sector 6 - 

DirecŃia ProtecŃie Socială; 

- Directorul Executiv - D.G.A.S.P.C. Sector 6 - DirecŃia 

ProtecŃie Socială - coordonator al DirecŃiei ProtecŃia Copilului; 

- Directorul General Adjunct - D.G.A.S.P.C. Sector 6 - 

DirecŃia Economică; 

- Directorul Executiv -  Primăria Sectorului 6 - DirecŃia 

Economică; 

- Consilier Local Sector 6 Avramescu Manuel - 

desemnat de Consiliul Local Sector 6; 
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-   Consilier Local Sector 6 Stan Sorin Cristian - desemnat 

de Consiliul Local Sector 6; 

-  Consilier Local Sector 6 Jicman Liviu - desemnat de 

Consiliul Local Sector 6; 

            -  Consilier Local Sector 6 Mihăilescu Ion Bogdan - 

desemnat de Consiliul Local Sector 6. 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare al Comisiei de evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor 

şi fundaŃiilor române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi 

administrează unităŃi de asistenŃă socială care pot primi subvenŃii 

de la bugetul local, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Grila de evaluare a asociaŃiilor şi 

fundaŃiilor române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi 

administrează unităŃi de asistenŃă socială care pot primi subvenŃii 

de la bugetul local, conform Anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. La intrarea prezentei în vigoare îşi încetează 

aplicabilitatea prevederile H.C.L.S.6 nr. 151/16.10.2008 privind 

aprobarea componenŃei Comisiei de Evaluare şi SelecŃionare a 

AsociaŃiilor şi FundaŃiilor Române cu personalitate juridică, care 

înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială la nivelul 

Consiliului Local Sector 6, precum şi grila de evaluare ce 

cuprinde criteriile de evaluare şi punctajul aferent acestora pentru 

acordarea subvenŃiei şi H.C.L.S.6 nr.10/31.01.2012 pentru 

modificarea Articolului 1 al H.C.L.S.6 nr. 151/16.10.2008 privind 
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aprobarea componenŃei Comisiei de Evaluare şi SelecŃionare a 

AsociaŃiilor şi FundaŃiilor Române cu personalitate juridică, care 

înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială la nivelul 

Consiliului Local Sector 6, precum şi grila de evaluare ce 

cuprinde criteriile de evaluare şi punctajul aferent acestora pentru 

acordarea subvenŃiei. 

Art. 5. (1) Comisia de Evaluare şi SelecŃionare a 

AsociaŃiilor şi FundaŃiilor Române cu personalitate juridică, care 

înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială şi DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor 

duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 34 

Data: 29.08.2012 

 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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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. 6/28.06.2012 

 

Având în vedere Expunerea de motive şi Raportul de 

specialitate ale grupului de consilieri locali ai P.D.-L.; 

  łinând cont de prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi art. 15 şi urm. din Anexa 1 a 

O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art 1. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

6/28.06.2012 privind numărul, denumirea şi componenŃa 
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Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 se 

modifică după cum urmează: 

1. La poziŃia 4 a punctului III. Comisia Servicii Publice 

ComerŃ, Privatizare şi ProtecŃia Consumatorului din Anexa la 

hotărâre, domnul Enache Adrian Nicolae se înlocuieşte cu 

doamna Niculae Roxana Nicoleta. 

2. La poziŃia 4 a punctului VI. Comisia Administrarea 

Domeniului Public şi Privat, Administrarea PieŃelor şi Gospodărie 

Comunală din Anexa la hotărâre, doamna Niculae Roxana 

Nicoleta se înlocuieşte cu domnul Enache Adrian Nicolae. 

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012 privind numărul, denumirea şi 

componenŃa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Sectorului 6 rămân neschimbate. 

Art. 3. Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se 

vor face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 

6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 35 

Data: 29.08.2012 
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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 de către Consiliul Local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti a constituirii Colegiului director la nivelul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

Având în vedere: 

- H.C.L.S. 6 nr. 06/20.01.2005 privind înfiinŃarea DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, precum şi 

aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii ale Sectorului 6 

pentru DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6; 

 - H.C.L.S. 6 nr. 11/31.01.2012 privind aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcŃii ale DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

- Prevederile art. 6 şi art. 7 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 

1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de organizare 



431 

 

şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi 

protecŃia copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale 

art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă constituirea Colegiului director la 

nivelul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6. 

(2) Se aprobă componenŃa Colegiului director la nivelul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6, după cum urmează: 

-     Preşedinte: Secretarul Sectorului 6; 

-     Membru: Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 6; 

 - Membru: Directorul General Adjunct din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Sector 6 - DirecŃia ProtecŃie Socială; 

 - Membru: Directorul Executiv din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 6 - DirecŃia ProtecŃie Socială  – coordonator al DirecŃiei 

ProtecŃia Copilului; 

 - Membru: Directorul General Adjunct din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Sector 6 - DirecŃia Economică; 
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- Membru: Personalul de conducere al D.G.A.S.P.C. Sector 

6; 

- Membru: Consilier Local Sector 6 Petrescu Conona – 

propus de către Primarul Sectorului 6; 

- Membru: Consilier Local Sector 6 Stan Sorin Cristian – 

propus de către Primarul Sectorului 6; 

 - Membru: Consilier Local Sector 6 Anton Cristian – propus 

de către Primarul Sectorului 6. 

(3)  În situaŃia în care Preşedintele Colegiului director nu 

îşi poate exercita atribuŃiile, acestea sunt exercitate de către 

Directorul general sau, după caz, de către Directorul general 

adjunct al  D.G.A.S.P.C. Sector 6. 

Art. 2. (1) Colegiul director se întruneşte în şedinŃă 

ordinară trimestrial, la convocarea Directorului general, precum şi 

în şedinŃă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea 

Directorului general, a Preşedintelui Colegiului director sau a 

unuia dintre Directorii generali adjuncŃi. 

(2) ŞedinŃele Colegiului director se desfăşoară în 

prezenŃa a cel puŃin două treimi din numărul membrilor săi şi a 

preşedintelui.  

(3) În exercitarea atribuŃiilor ce îi revin, Colegiul director 

adoptă hotărâri cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi. 

Art. 3. Organizarea, funcŃionarea şi atribuŃiile Colegiului 

director se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6. 
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Art. 4. La intrarea prezentei în vigoare îşi încetează 

aplicabilitatea prevederile H.C.L.S. 6 nr. 93/12.05.2005 privind 

constituirea Colegiului director al D.G.A.S.P.C. Sector 6. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 36 

Data: 29.08.2012 

 
 
 



434 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanŃării în anul 2012 din bugetul 

local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Şcoală 

după şcoală” desfăşurat de către  

AdministraŃia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6  

 

      Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

        łinând seama de: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind - H.G. nr. 1826/2005 

pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor 

sociale; 

- Prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenŃei 

sociale; 

- Prevederile art. 58 din Legea nr. 1/2011 a educaŃie naŃionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare a Programului “Şcoală după şcoală”; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi f), precum şi 

cele ale art. 81 alin. (2), lit. d), j şi n) din Legea nr. 215/2001 a 
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administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în anul şcolar 

2012-2013 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti a proiectului „Şcoală după şcoală” desfăşurat de către 

AdministraŃia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, conform 

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

Art. 2. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în 

parteneriat cu AdministraŃia Şcolilor Sector 6 conform Anexei nr. 

2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Consiliul Local Sector 6 prin AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 va asigura plata profesorilor implicaŃi în proiectului 

„Şcoală după şcoală” conform legislaŃiei în vigoare. 

Art. 4. AdministraŃia Şcolilor Sector 6 şi DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor asigura 

masa pentru maxim 3000 de elevi din clasele primare şi 

gimnaziale din unităŃile de învăŃământ după cum urmează: 

a) AdministraŃia Şcolilor Sector 6 prin unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 dotate conform 

legislaŃiei va asigura masa pentru un număr de 1500 de elevi în  
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limita sumei de 1827000 lei, cheltuieli necesare funcŃionării 

programului; 

b) DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6 va asigura masa pentru un număr de 1500 de 

elevi în  limita sumei de 1827000 lei, cheltuieli necesare 

funcŃionării programului. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 37 

Data: 29.08.2012 

 

 

Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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