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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea preŃurilor medii ale produselor agricole pentru Municipiul Bucureşti, 

pentru anul 2013 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate al DirecŃiei Generale Economice - DirecŃia Venituri; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile art 62 alin. (2^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art 36 alin. (9) şi art 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Pentru anul 2013, preŃurile medii ale produselor agricole pentru Municipiul Bucureşti sunt 

următoarele: 

  - grâu:      1,14 lei/kg 

- porumb:..1,05 tei/kg. 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală -DirecŃia 

Generală a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinŃa publică şi la îndeplinire 

conform legii. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 18.12.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 210 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 220/2011 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor 

locale în municipiul Bucureşti, pentru anul 2012 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate al DirecŃiei Generale Economică - DirecŃia \/enituri; 

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. 288 din Legea nr. 571/2003 privind; Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Pct. 224 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 209/2012 privind aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparenŃa decizională în administraŃia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b), alin (4) lit.c) şi art. 45 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.l În titlul şi în textul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 220/2011 sintagma 

"pentru anul 2012" se înlocuieşte cu sintagma "începând cu anul 2012". 

 Art.ll Începând cu anul 2013 impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcŃie de 

capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulŃirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracŃiune din aceasta cu 

suma prevăzută mai jos, cu excepŃia autoturismelor, astfel: 

 a) pentru vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc: 3 lei/200 cmc; 

 b) pentru vehicule înregistratec cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc: 5 lei//200 cmc; 

c)       pentru vehicule fără capacitate cilindrică evidenŃiată: 100 lei/an.  

Art.lll Se modifică art. IV din Hotărârea C.G.M.B. nr. 220/2011 şi va avea următorul cuprins: 

„Autovehiculele hibrid şi electrice sunt exceptate de la plată cu 95% din impozitul aferent 

autovehiculului. 

Sunt considerate autovehicule hibrid şi/sau electrice: 

 a) autovehiculele care pot fi operate, în tot sau în parte electric, hibrid sau cu motor 

electric; 

 b) toate autovehiculele trebuie să îndeplinească cel puŃin condiŃiile pentru clasa de 

poluare Euro 4." 

Art IV Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 220/2011 rămân în vigoare.  
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Art.V 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 18.12.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 211 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală şi 

Control a Municipiului Bucureşti pentru anul 2013 

 

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; 

Luând în considerare avizul nr. 1658743/2012 a AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici; 

În conformitate cu prevederile art 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 Planul de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Locală şi Control a Municipiului Bucureştii pentru anul 2013, conform anexei* care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate a Primarului General al Municipiului Bucureşti 

şi DirecŃia Generală de PoliŃie Locală şi Control 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 18.12.2012. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 212 

 

 

 

 

*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 Planului de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti pentru anul 2013 

 

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; 

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 Planul de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti pentru anul 2013, conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti 

şi DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor 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 18.12.2012. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 213 

 

 

 

 

 

*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 Planului de ocupare a funcŃiilor publice din  

Primăria Municipiului Bucureşti pentru anul 2013 

 

 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; 

 Luând în considerare avizul nr. 1663624/2012 al AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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 Planul de ocupare a funcŃiilor publice din Primăria Municipiului Bucureşti pentru 

anul 2013, 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 18.12.2012. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 214 

 

 

 

 

 

 

*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 necesitatea achiziŃionării de către AdministraŃia Lacuri,  

Parcuri şi Agrement Bucureşti a unor servicii de asistenŃă şi reprezentare juridică 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti, raportul de 

specialitate al DirecŃiei Juridic şi nota de fundamentare a AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement 

Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia 

mediului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu art. I alin. (1) şi alin. (2) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 26/2012 

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 

completare a unor acte normative; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă achiziŃionarea de către AdministraŃia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti a unor 

servicii de asistenŃă şi reprezentare juridică în fond şi în căile ulterioare de atac în faŃa instanŃelor de 

judecată a intereselor AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti pentru dosare complexe cu 

probatoriu amplu. 

 Art.2 Se împuterniceşte Directorul General al AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti 

pentru a efectua demersurile necesare în vederea achiziŃionării unor servicii de asistenŃă şi reprezentare 

juridică. 

 Art.3 Directorul General al AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti va prezenta 

contractul de asistenŃă juridică Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi lunar firma angajată va 

prezenta raport de activitate cu situaŃia dosarelor şi îndeplinirea mandatului. 

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement 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 18.12.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 215 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului AutorităŃii Municipale de  

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) pe anul 2013 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate comun al DirecŃiei UtilităŃi Publice şi AutorităŃii Municipale de Reglementare a Serviciilor 

Publice; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice, raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 112/30.08.2012 pentru aprobarea extinderii activităŃii AutorităŃii Municipale de 

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul tuturor serviciilor comunitare de utilităŃi publice 

din răspunderea Municipiului Bucureşti; 

- Contractului de Concesiune Partea a IV a - Tariful, ale Clauzei 13.5 - cu privire la încasarea şi plata 

cotei pentru Autoritatea de Reglementare Tehnică; 

- Art 67 alin. (1) lit. c), art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) 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 bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al AutorităŃii Municipale de 

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 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, RATB, 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 18.12.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 216 
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Anexa la HCGMB nr. 216/18.12.2012 

 

BUGET A.M.R.S.P. 2013 
Nr. 
Rd. 

DENUMIRE INDICATORI Prevederi 
Anul 2013 

(RON) 
A B C 

 TOTAL VENITURI 5 192 000 
 A.Venituri curente 4 692 000 
 - Cota din tariful licitat de S.C. Apa Nova Bucureşti SA, conform Contractului de 

Concesiune, Partea a IV a - Tarif si HCGMB nr. 112 / 2012 
 

1 932 000 
 - Cota fixă din tariful aprobat al operatorului serviciului public de producere, 

transport, distribututie si furnizare a energiei termice, RADET, conform HCGMB 
nr. 112/2012 

 
 

1 380 000 
 - Cota fixă din tariful aprobat al operatorului serviciului de transport public local, 

RATB, conform HCGMB nr. 112 / 2012 
 

1 380 000 
 - Cota fixă din tariful licitat al operatorului serviciului de iluminat public local, 

conform HCGMB nr. 112 / 2012 
 

0 
 - Cota fixă din tariful licitat al operatorului serviciului public de salubrizare, 

conform HCGMB nr. 112 / 2012 
 

0 
 ( 1 EURO = 4,6 RON)  
 B. -Sold reportat BUGET AMRSP 2012 500 000 
 TOTAL CHELTUIELI 5 182 000 
 A. CHELTUIELI CURENTE 2013 5 082 000 
 CHELTUIELI PERSONAL 2 867 000 
 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 2 215 000 
 Cheltuieli pentru întreŃinere şi gospodărire 90 000 
 *Materiale şi prestări servicii cu caracter funcŃional 1 900 000 
 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament 60 000 
 ReparaŃii curente 95 000 
 ReparaŃii capitale 0 
 CărŃi şi PublicaŃii 20 000 
 Alte cheltuieli 50 000 
 B. CHELTUIELI DE CAPITAL 100 000 
 Cheltuieli de capital 100 000 
 InvestiŃii ale instituŃiilor autonome şi activităŃilor autofinanŃate 100 000 
 D.REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 10.000 
 Rezerve, Excedent/Deficit 10.000 
 Rezerve 0 
 Excedent 10.000 
 Deficit 0 

 

*Din care:  120 000 Euro/an – pentru contractele cu cei trei membri ai Comisiei de ExperŃi conform HCGMB 

nr. 112/30.08.2012 

Bugetul AMRSP se împarte în mod egal pe cele IV trimestre şi eventualele excendente se reportează de la un 

trimestru la altul, cheltuielile putând fi făcute pe aceeaşi clasificaŃie economică. 

 

DIRECłIA UTILITĂłI PUBLICE AMRSP 

Director Executiv Director General 

Cosmin GHEORGHIU Adrian CRISTEA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 5 a spaŃiului cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă situat la parterul 

blocului M23 din B-dul Octavian Goga nr. 12, sector 3 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul 

comun de specialitate al DirecŃiei Patrimoniu şi AdministraŃiei Fondului Imobiliar; 

 Văzând avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 łinând cont de solicitarea nr. 35.154/23.11.2012 a Primarului Sectorului 5 şi de motivaŃiile cuprinse 

în aceasta; 

 Luând în considerare adresa nr. 44.652/27.11.2012 a AdministraŃiei Fondului Imobiliar; 

 În conformitate cu prevederile art. 867 din Codul Civil; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f), alin. 

(3) şi art. 123 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 transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin 

AdministraŃia Fondului Imobiliar, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, prin PoliŃia Locală 

Sector 5, a spaŃiului cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă situat la parterul blocului M23 din B-dul 

Octavian Goga nr. 12, sector 3, în vederea desfăşurării activităŃii specifice. 

 Art.2 Predarea-primirea imobilului se va face în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri, prin protocol încheiat între AdministaŃia Fondului Imobiliar şi PoliŃia Locală Sector 5. 

 Art.3 Dreptul de administrare se va exercita pe perioadă de 5 (cinci) ani, de la data încheierii 

protocolului de predare - primire. 

 Art.4 Revocarea dreptului .de administrare de către proprietar se face: 

a) dacă administratorul nu-şi respectă obligaŃiile prevăzute în prezenta hotărâre, fără trecerea 

vreunui termen, fără punere în întârziere şi fără intervenŃia instanŃelor de judecată; 

b) dacă se modifică situaŃia juridică a bunului; 

c) în situaŃia în care pentru nevoi de interes public, bunul va fi destinat altor scopuri, cu condiŃia 

înştiinŃării administratorului cu 30 de zile înainte. 

 Art.5 În calitatea sa de administrator, Consiliului Local al Sectorului 5, prin PoliŃia Locală Sector 5, 

va avea următoarele obligaŃii: 

a) să amenajeze pe cheltuiala sa spaŃiul conform destinaŃiei; 

b)să se îngrijească de bunul primit în administrare întocmai ca proprietarul acestuia; 

c) să folosească bunul numai cu destinaŃia stabilită; 
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d) 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 normalăa acestuia;  

e) să exploateze bunul, evitând distrugerea, degradarea şi deteriorarea acestuia; să asigure 

permanent starea de curăŃenie şi pe căile de acces, a împrejmuirilor corespunzătoare; 

f) să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinŃei acestuia, fără să ceară 

restituirea acestor cheltuieli; 

g) 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; 

h) 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;  

i) să comunice proprietarului, cheltuielile ocazionate de efectuarea lucrărilor de intervenŃii odată 

cu transmiterea procesului-verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor şi la recepŃia finală; 

j) să restituie bunul primit în administrare la termenul stabilit, în starea în care a fost primit,cu 

eventualele îmbunătăŃiri efectuate pe durata administrării; 

k)  nu poate supune bunul executării silite şi nu poate constitui garanŃii reale asupra lui; 

l) să înregistreze în evidenŃele contabile şi să organizeze evidenŃa sintetică şi analitică a bunurilor 

care alcătuiesc patrimoniul Municipiului Bucureşti şi care le sunt date în administrare, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

 Art.6 SpaŃiul cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă prevăzut la art. 1 nu face obiectul legilor 

proprietăŃii. 

 Art.7 Hotărârea C.G.M.B. nr. 374/2009 se abrogă. 

 Art.8 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, 

AdministraŃia Fondului Imobiliar şi PoliŃia Locală Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară  a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 18.12.2012. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 217 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului „Centrul de Cercetare TranslaŃională în Psihiatrie şi NeuroştiinŃe din cadrul 

Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia" şi a cheltuielilor legate de proiect prin 

Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice 2007-2013, Axa Prioritară II, 

Domeniul Major de IntervenŃie 2, OperaŃiunea 2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii Cercetare Dezvoltare (CD) 

existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare) 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul 

comun de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃiei Management Proiecte şi 

FinanŃări Externe, AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Spitalului Clinic de 

Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială, raportul Comisiei economice, buget, finanŃe 

şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În baza Programului OperaŃional Sectorial 2007-2013 (POS-CCE), aprobat prin Decizia Comisiei 

Europene nr. 3472/12.07.2007; 

În conformitate cu prevederile:  

- Ghidului Solicitantului pentru dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare-dezvoltare existente şi 

crearea de noi infrastructuri, Axa II „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare", 

Domeniul Major de IntervenŃie 2.2 „InvestiŃii în infrastructura de CDI", OperaŃiunea 2.2.1 „Dezvoltarea 

infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)"; 

- Hotărârii de Guvern nr. 759/11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Economiei şi FinanŃelor nr. 2508/31.12.2007 privind aprobarea listelor de 

cheltuieli eligibile pentru proiectele finanŃate în cadrul operaŃiunilor 2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii CD 

existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)" şi 2.3.1 „Sprijin pentru start-

up-urile şi spin-off-urile inovative ale axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare 

tehologică şi inovare" din cadrul Programului operaŃional sectorial „Creşterea competitivităŃii economice" 

(POS CCE) 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 6 din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/03.06.2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii de Guvern nr. 218/2012, cap. 1, art. 2 din anexa Norme Metodologice de aplicare a 

prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1 Se aprobă proiectul „Centrul de Cercetare TranslaŃională în Psihiatrie şi NeuroştiinŃe din 

cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia", în vederea cofinanŃării prin Programul 

OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice 2007-2013, Axa prioritară II „Competitivitate 

prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare", Domeniul major de intervenŃie 2 „InvestiŃii în 

infrastructura de CDI", OperaŃiunea 2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi 

infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)". 

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

a) valoare totală proiect 71.580.476 (inclusiv TVA); 

b) valoare totală eligibilă a proiectului 58.085.436 lei din care: 

1) 48.210.911,88 lei - valoare eligibilă nerambursabilă acordată de FEDR Fondul European de 

Dezvoltare Regională (83%); 

2) 9.874.524,12 lei valoare eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naŃional (17%). 

c) cheltuieli neeligibile - TVA 13.495.040,00 lei. 

 Art. 3 Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Bucureşti a tuturor sumelor necesare 

finanŃării proiectului, în condiŃiile rambursării ulterioare a acestora din asistenŃă financiară 

nerambursabilă. 

Art.4 Sumele necesare pentru finanŃarea tuturor cheltuielilor proiectului se cuprind în bugetul 

Spitalului Alexandru Obregia, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului iar Spitalul 

Alexandru Obregia va solicita rambursarea/decontarea din asistenŃa financiară nerambursabilă în 

vederea returnării sumelor către bugetul local al Municipiului Bucureşti. 

Art.5 Se împuterniceşte Managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, în 

calitate de reprezentant legal al instituŃiei, de a semna toate documentele necesare finanŃării şi 

implementării proiectului. 

Art.6 Primarul General al Municipiului Bucureşti, direcŃiile din cadrul aparatului său de specialitate, 

AdministraŃia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Spitalul Clinic de. Psihiatrie „Prof. Dr. 

Alexandru Obregia" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 18.12.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 218 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea anexelor 4, 52, 53, 56, 57, 58, 59 şi 76 ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

278/29.10.2010 pentru aprobarea documentaŃiilor tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici 

aferenŃi pentru obiectivul "Reabilitarea a 83 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 transporturi şi infrastructură urbană, 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. 

72/11.12.2012; 

 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. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.l Anexa nr. 4 (Intrarea Fulgilor) la Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010 pentru aprobarea 

documentaŃiilor tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici aferenŃi pentru obiectivul 

"Reabilitarea a 83 străzi - AdministraŃia Străzilor" se modifică şi se completează conform anexei 1*. 

 Art.ll Anexa nr. 52 (Str. Câmpeanu llie) la Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010 pentru aprobarea 

documentaŃiilor tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici aferenŃi pentru obiectivul 

"Reabilitarea a 83 străzi - AdministraŃia Străzilor" se modifică şi se completează conform anexei 2*. 

 Art.lll Anexa nr. 53 (Alee legătura între Intr. Recaş şi Str. Pucheni) la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

278/29.10.2010 pentru aprobarea documentaŃiilor tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici 

aferenŃi pentru obiectivul "Reabilitarea a 83 străzi - AdministraŃia Străzilor" se modifică şi se completează 

conform anexei 3*. 

 Art.IV Anexa nr. 56 (Str. Radarului) la Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010 pentru aprobarea 

documentaŃiilor tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici aferenŃi pentru obiectivul 

"Reabilitarea a 83 străzi -AdministraŃia străzilor” se modifică şi se completează conform anexei 4*. 

 Art.V Anexa nr. 57 (Str. Gemănata) la Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010 pentru aprobarea 

documentaŃiilor tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici aferenŃi pentru obiectivul 

"Reabilitarea a 83 străzi - AdministraŃia Străzilor" se modifică şi se completează conform anexei 5*. 

 Art.VI Anexa nr. 58 (Str. Bardaşului) la Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010 pentru aprobarea 

documentaŃiilor tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici aferenŃi pentru obiectivul 

"Reabilitarea a 83 străzi - AdministraŃia Străzilor" se modifică şi se completează conform anexei 6*. 
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 Art.VII Anexa nr. 59 (Str. Mândreşti) la Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010 pentru aprobarea 

documentaŃiilor tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici aferenŃi pentru obiectivul 

"Reabilitarea a 83 străzi - AdministraŃia Străzilor" se modifică şi se completează conform anexei 7*. 

 Art.Vlll Anexa nr. 76 (Str. Drumul Mic între Vii) la Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010 pentru 

aprobarea documentaŃiilor tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici aferenŃi pentru obiectivul 

"Reabilitarea a 83 străzi - AdministraŃia Străzilor" se modifică şi se completează conform anexei 8*. 

 Art.IX Anexele 1*-8* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.X Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010 rămân neschimbate. 

 Art.XI DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti 

şi AdministraŃia Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 18.12.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 schimbarea denumirii Centrului de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia" Bucureşti, în Centrul Clinic 

de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia" Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate comun al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia 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; 

 Luând în considerare avizul conform nr. XI/A/37503/CV/2793/31.07.2012, emis de către Ministerul 

SănătăŃii -DirecŃia Organizare şi Politici Salariale în baza dispoziŃiilor art. 174 alin (5) din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 18 alin. (1) lit. b) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuŃii şi competenŃe exercitate de Ministerul SănătăŃii către autorităŃile administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului Ministrului SănătăŃii nr. 1407/05.10.2011; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă schimbarea denumirii Centrului de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia” Bucureşti 

situat în Str. Thomas Masaryk nr. 5, sector 2, în Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia" 

Bucureşti. 

 Art.2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, 

AdministraŃia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion 

Stoia" 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 18.12.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 220 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea achiziŃionării de către AdministraŃia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti a 

unor servicii de consultanŃă, asistenŃă şi reprezentare juridică 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul 

comun de specialitate al DirecŃiei Juridic 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 art. I alin. (1) şi alin. (2) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 26/2012 

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 

completare a unor acte normative; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă achiziŃionarea, de către AdministraŃia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti a 

unor servicii de consultanŃă, asistenŃă şi reprezentare juridică în fond şi în căile ulterioare de atac în faŃa 

instanŃelor de judecată a intereselor AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. 

 Art.2 Se împuterniceşte Directorul General al AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale 

Bucureşti pentru a efectua demersurile necesare în vederea achiziŃionării unor servicii de consultanŃă, 

asistenŃă şi reprezentare juridică. 

 Art.3 Directorul General al AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti va prezenta 

contractul de asistenŃă juridică Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi lunar firma angajată va 

prezenta raport de activitate cu situaŃia dosarelor şi îndeplinirea mandatului. 

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei 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 18.12.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 221 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 42/2007 privind majorarea indemnizaŃiei 

membrilor comisiilor pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 constituite la nivelul Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi Primăriilor Sectoarelor 1 - 6 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti şi raportul comun de specialitate al DirecŃiei Patrimoniu şi DirecŃiei AsistenŃă Tehnică şi 

Juridică; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile DispoziŃiei Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 

1129/2012 privind componenŃa Comisiei pentru îndrumarea şi supravegherea comisiilor organizate la 

nivel de sectoare, pentru aplicarea Legii nr. 550/2002; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din 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 consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.l Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 42/2007 privind majorarea indemnizaŃiei membrilor comisiilor 

pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 constituite la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti şi Primăriilor 

Sectoarelor 1 - 6 se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 42/2007 rămân neschimbate. 

 Art.III DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului General al Municipiului Bucureşti 

şi ale Primarilor sectoarelor 1 - 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 18.12.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 222 
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Anexă la  

Hotărârea C.G.M.B. nr. 222/2012 

 

 

 

 

Nr. 

crt 

Numele şi prenumele FuncŃia Primăria de sector la  

care este direcŃionat 

1. Rădulescu Ştefan Cristian Preşedinte Primăria Sectorului 3 

2. Stan Ion Membru Primăria Sectorului 5 

3. OrzaŃă Paul Radu Membru Primăria Sectorului 6 

4. Petraşcu Maria Membru Primăria Sectorului 4 

5. Militaru Ioana Membru Primăria Sectorului 6 

6. Mincu Daniela Membru Primăria Sectorului 2 

7. Secretar General al  

Municipiului Bucureşti 

Secretar al  

Comisiei 

Primăria Sectorului 1 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Şos. Cotroceni nr. 34, sector 6, Bucureşti 

 

 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; 

 łinând cont de raportul informării şi consultării publicului; 

Văzând prevederile avizelor şi acordurilor care au stat la baza emiterii avizului arhitectului şef al 

Municipiului Bucureşti nr. 13/14.09.2012;  

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 140/564/04.02.2011;  

-Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 8/01.04.2011; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz preliminar nr. 10/30.05.2012; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - DirecŃia Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 

38/2012; 

-Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional: aviz nr. 51/U/28.03.2012; 

-AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa nr. 3867/16.02.2012; 

-Comisia de coordonare a P.M.B: aviz nr. 1093688/27.07.2012; 

-Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 4990/1084416/12.06.2012; 

-Serviciul de TelecomunicaŃii Speciale: aviz nr. 136430/21.06.2012; 

 -Serviciul Român de InformaŃii - .U.M. 0362 Bucureşti: aviz nr. 63.862/07.06.2012; 

-Ministerul Apărării NaŃionale - Statul Major .General: aviz nr. D. 2202/13.06.2012; 

-Ministerul AdministraŃiei şi Internelor - DirecŃia Generală Logistică: aviz de principiu nr. 

3.907.485/29.06.2012;  

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind, autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. 1 Se aprobă documentaŃia de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Şos. Cotroceni, nr. 34, sector 

6, Bucureşti, teren în suprafaŃă de 6930 mp, teren intravilan, proprietate de stat, posesor la data întocmirii 

evidenŃelor din anul 1986 - Ministerul de Interne, conform adresei DirecŃiei Patrimoniu - Primăria 

Municipiului Bucureşti nr. 6425/03.01.2011, certificatului de urbanism nr. 140/564/04.02.2011, Avizului 

Arhitectului Şef nr. 13/14.09.2012 prezentat în anexa 1*, cu planşa de reglementări vizată spre 

neschimbare prezentată în anexa 2* şi regulamentul local de urbanism, reprezentând anexa 3*. 

 Art.2 Prezenta documentaŃie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obŃinerea autorizaŃiei de construire. 

 Art.3 Se abrogă, toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani. 

 Art.5 Anexele 1*, 2* şi 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.6 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti 

vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 18.12.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 urbanism  

Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 47A, sector 1, Bucureşti 
 

 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; 

 łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 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, republicată; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea 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 - Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 47A, sector 1, Bucureşti, în 

conformitate cu anexele 1,2 şi 3, părŃi componente ale documentaŃiei de urbanism (anexa nr. 1* - avizul 

Arhitectului Şef, anexa nr. 2 *- Planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare, anexa nr. 3* - 

Regulamentul Local de Urbanism). 

 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 5 ani. 

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

 Art.5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor 

aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din 

data de 18.12.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 224 

*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 urbanism  

P.U.Z. - Str. Sebastian nr. 88, sector 5 

 

 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; 

 łinând cont de Raportul informării şi consultării populaŃiei; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de: 

- Primăria Sector 5 Bucureşti; certificat de urbanism nr. 597-S/29.08.2011; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: avizul de oportunitate nr. 27/29.09.2011; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: aviz preliminar nr. 1044802/10440/08.12.2011; 

- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 

4/30.03.2012/R/26.10.2012; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: adresa nr. 1744/DGDT/27.02.2012; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 

18.165/92/23.01.2012; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu 2037/44/07.02.2012; 

- Comisia de Coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1056813/03.02.2012; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 1034452/11842/23.01.2012; 

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, 

republicată; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea 

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 documentaŃia de urbanism PUZ - Str. Sebastian nr. 88, sector 5, pentru terenul în 

suprafaŃă de 78576,33 mp (conform studiului tehnic avizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Bucureşti), teren proprietate persoană juridică. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni aprobate: hipermagazin şi ansamblu rezidenŃial.  

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: 

 U.T.R. CB3: POTmax = 55%; CUTmax = 2,0;.Rmaxh = P- P+3E/Hmax = 15-18 m. 

 U.T.R. M2: POTmax - 60-65%; CUTmax = 3,5; 

 Rmaxh = P+14E . -  Hmax = 42,00m (conform avizului nr. 2037/44/07.02.2012 emis de Autoritatea 

Aeronautică Civilă Română). 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire până 

la obŃinerea autorizaŃiei de construire.  

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani. 

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 18.12.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Urbanistic de Detaliu  

Str. Bumbeşti nr. 18 A, sector 1, Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul 

DirecŃiei Urbanism; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 880/1006076/27.06.2011; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz preliminar nr. 1044453/ 10393/19.12.2011; 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism 

nr. 1/ 02.03.2012; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 

2368/04/20.02.2012; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru Cultură şi Patrimoniu NaŃional a 

Municipiului Bucureşti: aviz nr. 55/S/ 31.01.2012; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz nr. 37058 /1416/26.01.2012; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1049127/ 04.01.2012; 

- Comisia tehnică de circulaŃie: aviz nr. 14316/1049126/11.01.2011/; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de urbanism republicată 

- 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 de Detaliu* "Str. Bumbeşti nr. 18A, sector 1, Bucureşti", pentru 

terenul ce a generat P.U.D. cu o suprafaŃă de teren de S=218,65 mp, teren intravilan proprietate privată a 

persoanelor fizice conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 2160/ 02.08.2007 de 
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către B.N.P. Doru Crin Trifoi şi a Certificatului de urbanism emis de Primăria Municipiului Bucureşti nr. 

880/1006076 din 27.06.2011. 

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

Bucureşti, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungite cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010 şi H.C.G.M.B. nr. 

241/2011, zona studiată prin P.U.D. se află în U.T.R. - subzona L2a - locuinŃe individuale şi colective mici 

realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P-P+2 niveluri situate în afara zonei protejate; 

 Îndicatori urbanistici reglementaŃi conform P.U.G.: 

 P.O.T.max=45%; C.U.T.max=0.9 mp ADC/mp teren pentru înălŃimi P+1E, C.U.T.max pentru 

înălŃimi P+2 =1,3 mp ADC / mp. teren. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: locuire. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax=45%; CUTmax=0.9 mp/ADC/ mp teren; RHmax= P+1E; 

Hmax.=7m; 

 Retragerile faŃă de limitele laterale şi posterioare: Nord - aşezarea clădirii se va retrage 5m faŃă de 

limita de proprietate spre faŃada laterală; Est - aşezarea clădirii se va face pe limita de proprietate; Sud - 

aşezarea clădirii se va face pe limita de proprietate; Vest - clădirea se va alipi la calcan. 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire până 

la obŃinerea autorizaŃiei de construire 

 Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterioare aprobate. 

 Art.4 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art.5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 18.12.2012. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 226 

 

 

 

 

 

 

*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 Urbanistic de Detaliu (PUD)  

Str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 85 B, sector 1, Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate al DirecŃiei Urbanism; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de: 

- Primăria  Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 187/ 1057139/13.02.2012; 

- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 

6/24.05.2012; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 

8443/29/07.05.2012; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural NaŃional a 

Municipiului Bucureşti: aviz nr.  252/S/05.04.2012; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz nr. 12309/10245/274/11.05.2012; 

- Comisia de Coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1074838/27.04.2012; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: aviz nr. 1779/1063099/16.03.2012.  

 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, 

republicată; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea 

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 de Detaliu - Str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 85 B, sector 1, 

Bucureşti, în conformitate cu avizul de urbanism (CTATU -PMB) nr. 6 din 24.05.2012, prezentat în anexa 

nr. 1* şi cu planşa de reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa nr. 2.* 
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Art.2 Prezenta documentaŃie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire 

până la obŃinerea autorizaŃiei de construire. 

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art.4 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 ani; 

 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, 

vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 18.12.2012. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Urbanistic de Detaliu (PUD) 

Str. Crişana nr. 42, sector 1, Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate al DirecŃiei Urbanism; 

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

Văzând avizele şi acordurile emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 786/978886/16.06.2011; 

- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CTATU -DU a P.M.B.: aviz de urbanism nr. 

4/18.05.2012; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 

4343/12/19.03.2012; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural NaŃional a 

Municipiului Bucureşti: aviz nr. 91/Z/09.02.2012; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1047445/13.12.2011; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr.13954/ 1047442/21.12.2011; 

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, 

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 de Detaliu - Str. Crişana nr. 42, sector 1, Bucureşti, în 

conformitate cu avizul de urbanism (CTATU - PMB) nr. 4/18.05.2011, prezentat în anexa nr. 1* şi cu 

planşa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2*. 
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Art.2 Prezenta documentaŃie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire 

până la obŃinerea autorizaŃiei de construire. 

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate. 

Art.4 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 ani. 

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 

vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 18.12.2012. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Urbanistic Zonal  

B-dul Alexandru Obregia nr. 19A şi nr. 19G, sector 4 

 

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; 

łinând cont de raportul informării şi consultării publicului; 

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 af 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 B-dul Alexandru Obregia nr. 19A şi nr. 19G, sector 4, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr 18/ 24.10.2012, prezentat în anexa 1*, cu planul de reglementări 

vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2* şi regulamentul local aferent, reprezentând anexa 3*. 

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaŃiei de construire. 

Art.3 Se abrogă orice prevederi diferite cuprinse în planuri urbanistice zonale coincidente aprobate 

anterior. 

Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani. 

Art.5 Anexele 1*, 2* şi 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6 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 18.12.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 alegerea preşedintelui de şedinŃă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 

ianuarie 2013 - martie 2013 

 

 Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului Bucureşti; 

 Conform prevederilor - art. 9 alin. .(1) şi art: 10 din OrdonanŃa 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 şi art 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcŃionare a 

Consiliului General al Municipiului Bucurşşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic - Se alege domnul consilier Olteanu Cristian Marian în funcŃia de preşedinte de şedinŃă 

a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada ianuarie 2013 - martie 2013. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 18.12.2012. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12. 2012 

Nr. 230 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate al DirecŃiei Generale Economice - DirecŃia Buget; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art I Se rectifică bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2012, astfel: 

- bugetul local la venituri şi cheltuieli cu suma de - 370.243,54 mii lei conform anexa 1.1.1*; 

- bugetul instituŃiilor finanŃate din venituri proprii şi subvenŃii: la venituri şi la cheltuieli cu suma de-

24.148 mii lei conform anexa 1.1.2*. 

Art II Se rectifică bugetele şi listele de investiŃii aprobate pentru anul 2012 menŃionate în opisul la 

prezenta hotărâre care fac parte integrantă din aceasta. 

Art.Ill Se aprobă vărsăminte din secŃiunea de funcŃionare pentru finanŃarea secŃiunii de dezvoltare a 

bugetului local în sumă de 936.566,26 mii lei. 

Art.IV Primarul General al Municipiului Bucureşti va introduce modificările aprobate prin prezenta 

hotărâre în bugetele şi anexele menŃionate la art. I şi art. II. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 19.12.2012. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 19.12. 2012 

Nr. 231 

 

 

 

*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 prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti 

 

 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 avizul Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti nr. 23/17.12.2012.  

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; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 85/2012; 

 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 prelungeşte cu 3 ani perioada de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art.2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâr 

  

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 19.12.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 19.12. 2012 

Nr. 232 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, a statului de funcŃii şi a regulamentului de organizare şi funcŃionare ale 

AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement 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 economice, buget, finanŃe, raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia 

mediului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 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 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă organigrama AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, cu un număr 

total de 677 posturi, din care 37 posturi de conducere, conform anexei 1*. 

Art.2 Se aprobă statul de funcŃii al AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, conform 

anexei 2*. 

Art.3 Se aprobă regulamentul de organizare şi funcŃionare al AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti, conform anexei 3*. 

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

Art.5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 351/2008, anexele 7a şi 7b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2010, 

precum şi orice prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art.6 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi 

AdministraŃia Lacuri, Parcuri şi Agrement 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 19.12.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 19.12. 2012 

Nr. 233 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 1/PRIMĂRIA SECTOR 1 

  

SUMAR  

  
Hotărârea nr. 252 din 07.12.2012  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  aaccttuuaalliizzăărriiii  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennțții  oobbiieeccttiivveelloorr  ddee  

iinnvveessttiițții ii  ””EExxttiinnddeerree  8800  ddee  llooccuurrii  şşii  mmaannssaarrddaarree  ccoorrpp  ccllăăddiirree  eexxiisstteenntt  llaa  GGrrăăddiinniiŃŃaa  ddee  ccooppiiii  nnrr..  116622;;  RReeaabbiilliittaarree  iinntteerriiooaarrăă  șșii  

mmaannssaarrddaarree  llaa  GGrrăăddiinniițțaa  ddee  CCooppiiii  228855  SSff..  CCoonnssttaannttiinn;;MMaannssaarrddaarree  ccoorrpp  ccllăăddiirree  eexxiisstteenntt  llaa  ȘȘccooaallaa  GGiimmnnaazziiaallăă  nnrr..  116622;;  RReeaalliizzaarree  

ccaannttiinnăă  şşii  ssaallăă  ddee  mmeessee  llaa  ŞŞccooaallaa  GGiimmnnaazziiaallăă  nnrr..  117755;;  CCoonnssttrruuiirree  ccaannttiinnăă,,  bbuuccăăttăărriiee  şşii  ssaallăă  ddee  ffeessttiivviittăăŃŃii  llaa  LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  

CCoonnssttaannttiinn  BBrrâânnccoovveeaannuu””,,  uunniittăăŃŃii  aaffllaattee  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  AAddmmiinniissttrraațțiieeii  UUnniittăățțiilloorr  ddee  ÎÎnnvvăățțăămmâânntt  PPrreeuunniivveerrssiittaarr  șșii  UUnniittăățțiilloorr  

SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  aaccttuuaalliizzăărriiii  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennŃŃii  oobbiieeccttiivveelloorr  ddee  iinnvveessttiiŃŃiiii  

””EExxttiinnddeerree  8800  ddee  llooccuurrii  şşii  mmaannssaarrddaarree  ccoorrpp  ccllăăddiirree  eexxiisstteenntt  llaa  GGrrăăddiinniiŃŃaa  ddee  ccooppiiii  nnrr..  116622;;  

RReeaabbiilliittaarree  iinntteerriiooaarrăă  şşii  mmaannssaarrddaarree  llaa  GGrrăăddiinniiŃŃaa  ddee  CCooppiiii  228855  SSff..  CCoonnssttaannttiinn;;  

MMaannssaarrddaarree  ccoorrpp  ccllăăddiirree  eexxiisstteenntt  llaa  ŞŞccooaallaa  GGiimmnnaazziiaallăă  nnrr..  116622;;  RReeaalliizzaarree  ccaannttiinnăă  şşii  ssaallăă  ddee  mmeessee  

llaa  ŞŞccooaallaa  GGiimmnnaazziiaallăă  nnrr..  117755;;  CCoonnssttrruuiirree  ccaannttiinnăă,,  bbuuccăăttăărriiee  şşii  ssaallăă  ddee  ffeessttiivviittăăŃŃii  llaa  

LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  CCoonnssttaannttiinn  BBrrâânnccoovveeaannuu””,,  uunniittăăŃŃii  aaffllaattee  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  

AAddmmiinniissttrraaŃŃiieeii  UUnniittăăŃŃiilloorr  ddee  ÎÎnnvvăăŃŃăămmâânntt  PPrreeuunniivveerrssiittaarr  şşii  UUnniittăăŃŃiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11  

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art.44, alin.(4)  din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.104/24.03.2000 privind  

aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii “GrădiniŃa de copii nr.162” din 

cadrul Programului de modernizare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din  sectorul 1; 

 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.108/24.03.2009 privind  aprobarea 

indicatorilor  tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii “GrădiniŃa de copii nr.285 – LocaŃia 2” din 

cadrul Programului de modernizare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din  sectorul 1; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.124/24.03.2009 

privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii “Şcoala cu clasele I-

VIII nr.162” din cadrul Programului de modernizare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din  sectorul 

1; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.127/24.03.2009 privind  

aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii Şcoala cu clasele I-VIII 

nr.175“” din cadrul Programului de modernizare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din  sectorul 1; 

 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.109/24.03.2009 privind  aprobarea 

indicatorilor  tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” 

din cadrul Programului de modernizare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din  sectorul 1; 

 În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81 şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi obiectivelor de investiŃii 

menŃionate în Anexa 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, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1, DirecŃia Management Economic, DirecŃia InvestiŃii  şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.      

     

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:      252 

Data:   07.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennŃŃii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiŃŃiiii  

””DDeessffiiiinnŃŃaarree  ssaallăă  ddee  ssppoorrtt  eexxiisstteennttăă,,  eexxttiinnddeerree  pprriinn  mmaannssaarrddaarree  aa  ccoorrppuulluuii  ddee  ccllăăddiirree  eexxiisstteenntt  şşii  

ccoonnssoolliiddaarreeaa  aacceessttuuiiaa,,  îînn  vveeddeerreeaa  ccrreeşştteerriiii  ccaappaacciittăăŃŃiiii  ppoorrttaannttee,,  eexxttiinnddeerreeaa  îînn  ppllaann  aa  aannssaammbblluulluuii  

aarrhhiitteeccttuurraall  eexxiisstteenntt  ccuu  ccoorrpp  ggrrăăddiinniiŃŃăă,,  aafftteerrsscchhooooll,,  ccllaassăă  pprreeggăăttiittooaarree,,  aavvâânndd  uunn  rreeggiimm  ddee  îînnăăllŃŃiimmee  

DDss++PP++22EE++MM  llaa  ŞŞccooaallaa  GGiimmnnaazziiaallăă  nnrr..  117799,,  aaffllaattăă  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  AAddmmiinniissttrraaŃŃiieeii  UUnniittăăŃŃiilloorr  ddee  

ÎÎnnvvăăŃŃăămmâânntt  PPrreeuunniivveerrssiittaarr  şşii  UUnniittăăŃŃiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11””  

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum 

şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit art.44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile  Legii nr.1/2011 a educaŃiei naŃionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2), lit.i) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 

a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii ”DesfiinŃare sală de 

sport existentă, extindere prin mansardare a corpului de clădire existent şi consolidarea acestuia, 

în vederea creşterii capacităŃii portante, extinderea în plan a ansamblului arhitectural existent cu 

corp grădiniŃă, afterschool, clasă pregătitoare, având regim de înălŃime Ds+P+2E+M la Şcoala 

Gimnazială nr. 179 aflată în administrarea AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 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. 
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 Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 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.:      253 

Data:   07.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennŃŃii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiŃŃiiii  

””EExxttiinnddeerree  aannssaammbblluu  aarrhhiitteeccttuurraall  eexxiisstteenntt  ccuu  ccoorrpp  ppaarrtteerr  ––  ssaallăă  ddee  ssppoorrtt,,  îînnffiiiinnŃŃaarree  tteerreenn  ddee  ssppoorrtt  

mmuullttiiffuunnccŃŃiioonnaall,,  uuttiilliittăăŃŃii  şşii  ddoottăărrii  aaffeerreennttee  llaa  ŞŞccooaallaa  GGiimmnnaazziiaallăă  nnrr..  117799,,  aaffllaattăă  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  

AAddmmiinniissttrraaŃŃiieeii  UUnniittăăŃŃiilloorr  ddee  ÎÎnnvvăăŃŃăămmâânntt  PPrreeuunniivveerrssiittaarr  şşii  

UUnniittăăŃŃiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11””  

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum 

şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit art.44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile  Legii nr.1/2011 a educaŃiei naŃionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2), lit.i) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 

a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii ce presupune privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii ”Extindere ansamblu 

arhitectural existent cu corp parter – sală de sport, înfiinŃare teren de sport multifuncŃional, 

utilităŃi şi dotări aferente la Şcoala Gimnazială nr. 179, aflată în administrarea AdministraŃiei 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 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, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 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.:      254 

Data:   07.12.2012  
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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 

 

 Văzând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  şi  Raportul  de  specialitate  întocmit  de  

DirecŃia  Management Economic; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.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 de utilizare a rezervei 

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar; 

 În temeiul art. 45, alin.(2), lit. a), art. 81, alin.(2), lit. d) si 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 1.396.151,08 mii lei se rectifică rămânând la aceeaşi valoare, conform anexei nr. 1 şi 

este structurat pe secŃiuni, după cum urmează: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 838.584,51 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de   557.566,57 mii lei; 

 

 Art.2.  Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului 

Bucureşti în suma de 1.090.506,30 mii lei, conform anexei nr.1 fiind repartizate astfel : 

 

� Veniturile bugetului local în sumă de 1.064.397,80 mii lei repartizate pe secŃiuni, conform anexei 

nr.1.1, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 808.115,05 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 256.282,75 mii lei; 
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� Veniturile bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii 

în valoare de 26.108,50 mii lei se rectifică şi sunt repartizate pe secŃiuni, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 25.720,45 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 388,05 mii lei; 

 

 Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului general consolidat al  Consiliului Local Sector 1 în sumă de 

1.396.151,08 mii lei, conform anexei nr.1, după cum urmează : 

 

� Bugetul local în sumă de 1.144.342,38 mii lei se rectifică rămânând la aceeaşi valoare şi este 

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

 

(1) 1.144.342,38 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care : 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 808.115,05  mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  336.227,33 mii lei; 

 

(2)       38.125,55 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 51.02 se rectifică conform anexei nr. 

1.2.1.1 (1.2.1.1.1, 1.2.1.1.1.1) din care : 

 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 36.772,31 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 1.353,24 mii lei;  

 

(3)      27.899,44 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02 se rectifică conform 

anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2, 1.2.1.2.3, 1.2.1.2.4)  din care : 

 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 25.804,17 mii lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 2.095,27 mii lei; 

 

(4)     43.575,34 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02 

nu se rectifică  conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1, 1.2.1.3.2), din care: 

  - SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 43.575,34 mii lei; 

 

(5)         476,40 mii lei pentru Apărare NaŃională capitolul 60.02 se rectifică rămânând la aceeaşi 

valoare conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1), din care :   

-  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 465,00 mii lei; 

-  SecŃiunea de dezvoltare este în valoare de 11,40 mii lei; 

 

(6)         31.040,61 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă NaŃională capitolul 61.02 se rectifică 

conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1, 1.2.1.5.2), din care : 

 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 20.355,00 mii lei; 

  - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 10.685,61 mii lei; 
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(7)        267.638,33 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02 se rectifică  conform anexei nr. 

1.2.1.6 (1.2.1.6.1.,1.2.1.6.1.1., 1.2.1.6.1.2., 1.2.1.6.2., 1.2.1.6.2.1., 1.2.1.6.2.2., 1.2.1.6.3., 1.2.1.6.4., 

1.2.1.6.5 ),  din care:  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 258.037,22 mii lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 9.601,11 mii lei; 

 

(8)        39.459,70 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02 se rectifică  conform anexei nr. 1.2.1.7 

(1.2.1.7.1, 1.2.1.7.2, 1.2.1.7.3),  din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 13.299,70 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 26.160,00 mii lei; 

 

(9)       129.620,49 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02 se rectifică  conform 

anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1, 1.2.1.8.2, 1.2.1.8.3), din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 103.801,01 mii lei ; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 25.819,48 mii lei; 

 

(10)    140.043,95 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială capitolul 68.02 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) , din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 104.362,40 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 35.681,55 mii lei; 

 

(11)    223.444,33 mii lei pentru capitolul 70.02 LocuinŃe, Servicii şi Dezvoltare Publică  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, 1.2.1.10.6, 

1.2.1.10.7, 1.2.1.10.8), din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 20.882,70 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 202.621,63 mii lei; 

 

(12)      144.158,87 mii lei pentru ProtecŃia Mediului capitolul 74.02 conform anexei nr. 1.2.1.11 

(1.2.1.11.1, 1.2.1.11.2) , din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 144.150,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 8,87 mii lei, nu se rectifică. 

 

(13)      36.793,71 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02 se rectifică  conform anexei nr. 

1.2.1.12 (1.2.1.12.1, 1.2.1.12.2), din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 36.670,20 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 123,51 mii lei; 

 

(14)     22.065,66 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncŃionale 87.02 se rectifică  conform 

anexei nr. 1.2.1.13 (1.2.1.13.1), din care: 

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

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 22.065,66 mii lei ; 
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 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, (…)”. 

 

� Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii în 

sumă de 31.272,51 mii lei se rectifică rămânând la acceaşi valoare conform anexei nr. 1.3 şi este 

repartizat pe secŃiuni, astfel :  

 

(1) 31.272,51 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10 conform anexei nr. 1.3.1, 

din care: 

 

 -SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 30.469,46  mii lei; 

 -SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 803,05  mii lei; 

 

(2) 63,92 mii lei pentru Ordine şi SiguranŃă NaŃională capitolul 61.10 nu se rectifică, fiind 

repartizat astfel: 

            - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 63,92 mii lei; 

 

(3) 18,655,59 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.10 nu se rectifică fiind repartizat astfel :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 18,267,54 mii lei;  

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 388,05 mii lei;  

 

(4) 2.070,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenŃă socială capitolul 68.10 se rectifică rămânând la 

aceeaşi valoare conform anexei nr. 1.3.1.1 (1.3.1.1.1): 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă 2.070,00 mii lei; 

 

(5) 10.483,00 mii lei pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10 nu se rectifică, 

fiind repartizat astfel: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 10.068,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 415,00 mii lei. 

 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de funcŃionare în valoare de 4.749,01 mii lei este finanŃat din 

excedentul anilor precedenŃi. 

  Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 415,00 mii lei este finanŃat din 

excedentul anilor precedenŃi. 
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� Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2012 în sumă de 220.536,19 mii lei  nu se rectifică 

conform anexei nr. 1.4 şi este repartizat pe secŃiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

(1) 220.536,19 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06 conform anexei nr. 1.4.1 : 

 

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

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 220.536,19  mii lei; 

 

(2) 220.536,19 mii lei pentru capitolul 70.06 LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică conform 

anexei nr. 1.4.1.1 (1.4.1.1.1). 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 524.376,83 mii lei, conform programului de 

investitii publice, din care: 

 - 303.037,59 mii lei – buget local ; 

 - 220.536,19 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi externe si interne ;   

 - 803,05 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, 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. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 255 

Data: 07.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

  

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 155/26.07.2012 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 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Secretariat General, AudienŃe din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Ordinului Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 

3283/2012 pentru modificarea şi completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităŃilor de 

învăŃământ din sistemul naŃional de învăŃământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaŃiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.564/2011 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 155/26.07.2012 

privind reactualizarea reŃelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti 

pentru anul şcolar 2012-2013; 

 Văzând adresa Liceului Tehnologic „Dimitrie Paciurea”, înregistrată la Sectorul 1 sub nr. 

35024/19.11.2012 prin care se solicită schimbarea denumirii unităŃii de învăŃământ; 

 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 modifică punctul 73 din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

155/26.07.2012 privind reactualizarea reŃelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2012-2013, astfel: 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea unităŃii de 

învăŃământ 

 

Sector 

 

Nivelul 

şcolarizat 

 

Adresa 

 

 

Nr. telefon 

 

 

73 

LICEUL DE ARTE 

„DIMITRIE PACIUREA” 

 

1 

PRE, PRI, GIM / 

SPE 

Str. Băiculeşti 

nr. 29 

021.667.01.95 

021.667.23.26 

021.667.01.64 
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 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 155/26.07.2012 rămân 

nemodificate. 

 Art.3. 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.: 256 

Data: 07.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1    

  

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  aassoocciieerriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  

ccuu  AAssoocciiaattiiaa  GGrreeeenn  GGaattee,,    îînn  vveeddeerreeaa  rreeaalliizzăărriiii  PPrrooiieeccttuulluuii  „„LLaa  ppeeddaallee” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului de Imagine, Cultură, Presă şi Informatică; 

 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.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 

 łinând cont de prevederile Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 347/2008 

privind aprobarea Programului Integrat de Gestionare a CalităŃii Aerului; 

 Văzând adresa AsociaŃiei Green Gate, înregistrată la Sectorul 1 sub numărul 36875/04.12.2012;  

 În temeiul art.45, alin.(1), art. 81, alin.(2),  lit q) şi art. 115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului Local al Sectorului 1 cu AsociaŃia Green Gate, în vederea 

realizării Proiectului “La pedale”, destinat revitalizării mişcării sportive de masă în rândul locuitorilor 

sectorului 1. 

 Art.2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare de la data obŃinerii acordului Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

 Art.3.  Primarul Sectorului 1, Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi Informatică, 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.:     257 

Data:   07.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind dezvoltarea sistemului de gestionare  şi valorificare a deşeurilor municipale 

pe raza administrativă a sectorului 1 Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea  de  motive a Primarului Sectorului 1, precum şi raportul de specialitate întocmit 

de către DirecŃia UtilităŃi Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Potrivit prevederilor Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 24 alin. (6), lit. d) din Legea serviciului de salubrizare a 

localităŃilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziŃiilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 196/2005 privind Fondul 

pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Conform art. 6 din Hotărârea Guvernului României nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 108/30.08.2012 

privind atingerea Ńintelor de reducere a depozitării deşeurilor municipale din Municipiul Bucureşti; 

 Având în vedere contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza 

administrativă a sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 încheiat cu S.C. Compania Romprest 

Service S.A.; 

 În temeiul art.45 alin.(1), art.80, art.81 alin.(2), lit.o şi art.115, alin.1, lit.b din Legea  nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă încheierea Protocolului privind dezvoltarea sistemului de gestionare şi valorificare 

a deşeurilor municipale pe raza administrativă a sectorului 1 Bucureşti, în vederea realizării obiectivului 

de reducere a cantităŃilor de deşeuri biodegradabile depozitate din municipiul Bucureşti, având ca părŃi 

Consiliul Local al Sectorului 1 şi S.C. Compania Romprest Service S.A. 

 Art.2. Se aprobă modelul cadru al Protocolului privind dezvoltarea sistemului de gestionare şi 

valorificare a deşeurilor municipale pe raza administrativă a sectorului 1 Bucureşti, în vederea realizării 

obiectivului de reducere a cantităŃilor de deşeuri biodegradabile depozitate din Municipiul Bucureşti, 

potrivit anexei nr. 1 a prezentei hotărâri de consiliu. 

 Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al 

Sectorului 1 protocolul menŃionat la articolele precedente. 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia UtilităŃi Publice, DirecŃia Management Economic, AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 1, Serviciul Imagine, Cultură, Presă, S.C. 
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Compania Romprest Service S.A şi Informatică şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     258 

Data:   07.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1      

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea măsurilor pentru reabilitarea termică a imobilelor situate pe raza administrativă 

a sectorului 1 al municipiului Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia InvestiŃii din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sector 1; 

 Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziŃiilor Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere dispoziŃiile Legii nr. 230/2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea 

asociaŃiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 18/2009 privind 

creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu art. II din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului  nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanŃei energetice a 

blocurilor de locuinŃe; 

 În temeiul art.45, alin.(2), 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. Prevederile prezentei hotărâri se aplică imobilelor blocuri de locuinŃe şi/sau clădiri 

unifamiliale construire anterior datei de 1 ianuarie 1990 şi situate pe raza Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti, astfel cum sunt acestea definite în OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 63/2012 

şi care nu au fost incluse în programele de reabilitare termică anterioare. 

 Art.2. DirecŃia InvestiŃii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 va proceda la 

identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinŃe, precum şi a locuinŃelor unifamiliale, situate pe raza 

Sectorului 1 şi aflate în proprietatea persoanelor fizice, realizate după proiecte elaborate anterior datei de 

1 ianuarie 1990 şi vor înştiinŃa asociaŃiile de proprietari şi pe proprietarii individuali asupra programului de 

reabilitare termică derulat de către autorităŃile administraŃiei publice locale. 

 Art.3. (1) Includerea în programul de reabilitare termică se realizează în baza cererii  depuse de 

către preşedintele asociaŃiei de proprietari. 
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 (2) Prin asociaŃie de proprietari, se înŃelege persoana juridică fără scop lucrativ, constituită în 

condiŃiile Legii nr. 230/2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de proprietari, cu 

modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 

de către proprietarii din clădirile cu destinaŃia de locuinŃă, cu mai multe etaje ori apartamente, sau din 

ansamblurile rezidenŃiale formate din locuinŃe individuale, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care 

există proprietăŃi comune şi proprietăŃi individuale 

 (3) DirecŃia InvestiŃii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Sectorului 1 va centraliza 

toate cererile depuse şi la va înregistra în Programul local de reabilitare termică constituit la nivelul 

sectorului 1 în baza prezentei hotărâri de consiliu, în ordinea depunerii. 

 Art. 4.  (1) În sensul prezentei hotărâri, lucrările de intervenŃie eligibile sunt:  

 a) lucrările de reabilitare termică a anvelopei;  

 b) lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire;  

 

 2) Lucrările de reabilitare termică a anvelopei prevăzute la alin.(1), lit.a) cuprind:  

 a) izolarea termică a faŃadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a 

celei aferente accesului în blocul de locuinŃe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăŃirea 

performanŃei energetice a părŃii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea 

controlată a spaŃiilor ocupate şi evitarea apariŃiei condensului pe elementele de anvelopă;  

 b) izolarea termică a faŃadei - parte opacă, inclusiv termohidroizolarea terasei, respectiv 

termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenŃei şarpantei, cu sisteme termoizolante;  

 c) închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a 

parapeŃilor;  

 d) izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea imobilelor  sunt 

prevăzute apartamente la parter.  

 

 (3) Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire prevăzute la alin. (1) lit. b) cuprind:  

 a) repararea/refacerea instalaŃiei de distribuŃie între punctul de racord şi planşeul peste 

subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi 

masă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune 

diferenŃială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienŃei sistemului de încălzire prin 

autoreglarea termohidraulică a reŃelei;  

 b) repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul 

creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO2.  

 

 (4) Odată cu executarea lucrărilor de intervenŃie prevăzute la alin. (1) pot fi eligibile în sensul 

prezentei hotărâri şi următoarele lucrări conexe, în condiŃiile în care acestea se justifică din punct de 

vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic:  

 a) repararea elementelor de construcŃie ale faŃadei care prezintă potenŃial pericol de desprindere 

şi/sau afectează funcŃionalitatea blocului de locuinŃe sau a locuinŃei unifamiliale;  
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 b) repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor 

meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la 

nivelul învelitoarei tip şarpantă;  

 c) demontarea instalaŃiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faŃadele/terasa imobilului, 

precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenŃie;  

 d) refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenŃie;  

 e) repararea/refacerea canalelor de ventilaŃie din apartamente în scopul menŃinerii/realizării 

ventilării naturale a spaŃiilor ocupate;  

 f) realizarea lucrărilor de rebranşare a blocului de locuinŃe la sistemul centralizat de producere şi 

furnizare a energiei termice;  

 g) montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie;  

 h) repararea trotuarelor de protecŃie, în scopul eliminării infiltraŃiilor la infrastructura blocului de 

locuinŃe.  

 

 Art.5. Lucrările prevăzute la art. 4 se fundamentează în raportul de audit energetic şi în raportul de 

expertiză tehnică şi se detaliază în proiectul tehnic şi detaliile de execuŃie. 

 Art.6. Indicatorii tehnico-economici din documentaŃia de avizare întocmită pentru fiecare bloc de 

locuinŃe şi/sau locuinŃă unifamilială se aprobă de către Consiliul Local al Sectorului 1, la propunerea 

DirecŃiei InvestiŃii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1. 

 Art.7. FinanŃarea realizării auditului energetic, expertizei tehnice şi proiectării lucrărilor de 

intervenŃie, a verificării documentaŃiilor tehnice pentru autorizare, proiectelor tehnice şi detaliilor de 

execuŃie de către verificatori de proiecte atestaŃi, precum şi finanŃarea activităŃilor/lucrărilor de intervenŃie 

pentru creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe şi a locuinŃelor unifamiliale se asigură în 

totalitate din bugetul local al sectorului 1, în condiŃiile legii. 

 Art.8. ExecutanŃii lucrărilor de intervenŃie au obligaŃia de a respecta prevederile autorizaŃiei de 

construire, proiectul tehnic şi detaliile de execuŃie, precum şi de a asigura nivelurile de performanŃă 

prevăzute de legislaŃia privind calitatea în construcŃii, precum şi calitatea estetică, arhitecturală şi 

ambientală a clădirilor, în scopul protejării securităŃii şi sănătăŃii persoanelor, siguranŃei utilizării spaŃiului 

public şi calităŃii mediului natural şi construit. 

 Art.9. În cazul blocurilor de locuinŃe, în afara lucrărilor de intervenŃie prevăzute la art. 4 din 

prezenta hotărâre, pot fi declarate eligibile, pe baza unor rapoarte de specialitate temeinic fundamentate 

întocmite de compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi având ca 

scop creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe în sensul reducerii consumului de energie 

şi implicit a reducerii nivelului de CO2, şi  lucrările de instalare a unor sisteme alternative de producere a 

energiei din surse regenerabile, inclusiv achiziŃionarea acestora. 

 Art.10. Prevederile art. 1-9 se completează în mod corespunzător cu dispoziŃiile OrdonanŃei de 

UrgenŃă a Guvernului nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art.11. În cazul imobilelor blocuri de locuinŃe situate pe raza sectorului 1 şi pentru care, până la 

data prezentei hotărâri, au fost întocmite proiectele tehnice şi/sau au fost semnate contractele de 
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execuŃie, lucrările de reabilitare termică se vor realiza în baza actelor normative în vigoare la data 

realizării proiectelor tehnice ori a semnării acestor contracte, după caz.  

 Art.12. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Management Economic, compartimentele 

aflate în subordinea Arhitectului 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.:     259 

Data:   07.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  rreeŃŃeelleeii  şşccoollaarree  ddee  ssttaatt  şşii  ppaarrttiiccuullaarree  ppee  rraazzaa  sseeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  

BBuuccuurreeşşttii  ppeennttrruu  aannuull  22001133--22001144  

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate al directorului 

AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art.19 şi art.61, alin.(2) şi (5) din Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 łinând seama de adresa Şcolii Gimnaziale „Alexandru Costescu”, înregistrată la sediul Primăriei 

Sectorului 1 cu nr. 33506/08.11.2012 prin care se solicită sprijinul ca Şcoala cu clasele I-VIII nr. 184 să 

funcŃioneze ca instituŃie de învăŃământ cu personalitate juridică proprie; 

 Văzând adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M2050/26.11.2012, înregistrată la sediul Inspectoratului 

Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr. 28228/27.11.2012 prin care se solicită decomasarea celor două 

instituŃii de învăŃământ (Şcoala Gimnazială „Alexandru Costescu” şi Şcoala cu clasele I-VIII nr. 184); 

 Luând seama de adresele GrădiniŃei SOS „Satele Copiilor” şi GrădiniŃei nr. 283 prin care se solicită 

şi se aprobă comasarea celor două instituŃii de învăŃământ; 

 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 anul şcolar 2013-2014, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 182 "Alexandru Costescu" şi 

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 184 se decomasează, fiecare dintre cele două instituŃii urmând să funcŃioneze 

ca unităŃi de învăŃământ cu personalitate juridică proprie. 

 Art.2.  (1) Începând cu anul şcolar 2013-2014, GrădiniŃa nr. 283 fuzionează cu GrădiniŃa SOS Satul 

Copiilor, unitatea de învăŃământ cu personalitate juridică fiind GrădiniŃa nr. 283. 

 (2) Entitatea rezultată în urma operaŃiunii menŃionate la alin.(1) va respecta în totalitate prevederile 

protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi AsociaŃia SOS Satele Copiilor 

România, în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 154/26.07.2012. 

 Art.3. Se aprobă reŃeaua unităŃilor de învăŃământ de stat cu personalitate juridică din Sectorul 1 al 

municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2013-2014, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.4. Se aprobă reŃeaua unităŃilor de învăŃământ particular cu personalitate juridică din Sectorul 1 

al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2013-2014, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  
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 Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare şi vor produce efecte juridice de la data 

obŃinerii „avizului conform” din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

 Art.6. 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.:     260 

Data:   07.12.2012 
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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 

 

 Văzând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  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; 

 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 de utilizare a rezervei 

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar; 

 În temeiul art. 45, alin.(2), lit. a), art. 81, alin.(2), lit. d) şi art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea 215/2001 

a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti pe anul 

2012 în suma de 1.396.151,08 mii lei se rectifică rămânând la aceeaşi valoare, conform anexei nr. 1 şi 

este structurat pe secŃiuni, după cum urmează: 

 -SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 838.584,51 mii lei; 

 -SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de   557.566,57 mii lei; 

 

 Art.2.  Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului 

Bucureşti în suma de 1.090.506,30 mii lei, conform anexei nr.1 fiind repartizate astfel : 

� Veniturile bugetului local în sumă de 1.064.397,80 mii lei repartizate pe secŃiuni, conform anexei 

nr.1.1, astfel: 

 -SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 808.115,05 mii lei; 

 -SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 256.282,75 mii lei; 

 

� Veniturile bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii 

în valoare de 26.108,50 mii lei nu se rectifică şi sunt repartizate pe secŃiuni, astfel: 
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 -SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 25.720,45 mii lei; 

 -SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 388,05 mii lei; 

 

 Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului general consolidat al  Consiliului Local Sector 1 în sumă de 

1.396.151,08 mii lei, conform anexei nr.1, după cum urmează : 

       

� Bugetul local în sumă de 1.144.342,38 mii lei nu se rectifică şi este structurat pe secŃiuni, astfel :  

(1) 1.144.342,38 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.02, din care : 

 -SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 808.115,05  mii lei; 

 -SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  336.227,33 mii lei; 

 

 (2)    38.125,55 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 51.02 nu se rectifică din care :   

         - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 36.772,31 mii lei; 

 -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 1.353,24 mii lei;  

 

 (3)     27.899,44 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02 nu se rectifică din care : 

 -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 25.804,17 mii lei; 

 -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 2.095,27 mii lei; 

 

 (4)    43.575,34 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02 nu 

se rectifică din care: 

  -SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 43.575,34 mii lei; 

 

 5)         476,40 mii lei pentru Apărare NaŃională capitolul 60.02 nu se rectifică din care :   

 -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 465,00 mii lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în valoare de 11,40 mii lei; 

 

 (6)    31.040,61 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă NaŃională capitolul 61.02 nu se rectifică, 

din care : 

 -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 20.355,00 mii lei; 

 -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 10.685,61 mii lei; 

 

  (7)        267.638,33 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02 nu se rectifică,  din care:  

 -Sectiunea de funcŃionare este în sumă de 258.037,22 mii lei; 

 -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 9.601,11 mii lei; 

 

 (8)        39.459,70 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02 nu se rectifică,  din care :  

   -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 13.299,70 mii lei; 

  -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 26.160,00 mii lei; 

 

 (9)       129.620,49 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02 nu se rectifică, din care : 

 -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 103.801,01 mii lei ; 
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 -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 25.819,48 mii lei; 

 

 (10)    140.043,95 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială capitolul 68.02 nu se rectifică, din 

care :  

   -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 104.362,40 mii lei; 

   -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 35.681,55 mii lei; 

 

 (11)    223.444,33 mii lei pentru capitolul 70.02 LocuinŃe, Servicii şi Dezvoltare Publică  nu se 

rectifica, din care : 

 -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 20.882,70 mii lei; 

 -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 202.621,63 mii lei; 

 

 (12)      144.158,87 mii lei pentru ProtecŃia Mediului capitolul 74.02, din care :  

 -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 144.150,00 mii lei; 

 -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 8,87 mii lei, nu se rectifică. 

 

 (13)      36.793,71 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

 -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 36.670,20 mii lei; 

 -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 123,51 mii lei; 

 

 (14)     22.065,66 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 22.065,66 mii lei ; 

 

 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 exerciŃiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităŃilor deliberative, 

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

 

� Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii în 

sumă de 31.272,51 mii lei nu se rectifică şi este repartizat pe secŃiuni, astfel :  

 

(1) 31.272,51 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10 din care: 

 -SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 30.469,46  mii lei; 
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 -SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 803,05  mii lei; 

 

(2) 63,92 mii lei pentru Ordine şi SiguranŃă NaŃională capitolul 61.10 nu se rectifică, fiind 

repartizat astfel: 

 -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 63,92 mii lei; 

 

      (3)       18,655,59 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.10 nu se rectifică fiind repartizat astfel :  

 -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 18,267,54 mii lei;  

 -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 388,05 mii lei;  

 

      (4)        2.070,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenŃă socială capitolul 68.10 nu se rectifică fiind 

repartizat astfel: 

 -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă 2.070,00 mii lei; 

 

       (5)      10.483,00 mii lei pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10 nu se rectifică, 

fiind repartizat astfel: 

 -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 10.068,00 mii lei; 

 -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 415,00 mii lei. 

 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de funcŃionare în valoare de 4.749,01 mii lei este finanŃat din 

excedentul anilor precedenŃi. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 415,00 mii lei este finanŃat din 

excedentul anilor precedenŃi. 

 

� Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2012 în sumă de 220.536,19 mii lei  nu se rectifică şi 

este repartizat pe secŃiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

 (1)     220.536,19 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06: 

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

 -SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 220.536,19  mii lei; 

 

 (2)   220.536,19 mii lei pentru capitolul 70.06 LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 524.376,83 mii lei, conform programului de 

investitii publice, din care: 

 -303.037,59 mii lei – buget local ; 

 -220.536,19 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi externe si interne ;   

 -803,05 mii lei –  suma alocată pentru instituŃii publice şi activităŃi finanŃate integral sau parŃial din 

venituri proprii ; 
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 Art. 5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, DirecŃia 

Management Economic şi Serviciul  Secretariat General, AudienŃe, precum şi serviciile interesate ale 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     261 

Data:  20.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînncchhiirriieerriiii,,  pprriinn  lliicciittaaŃŃiiee  ppuubblliiccăă,,  aa  uunnuuii  ssppaaŃŃiiuu  

ssiittuuaatt  îînn  iimmoobbiilluull  ddiinn  PPiiaaŃŃaa  AAmmzzeeii  nnrr..  1133 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum şi raportul de specialitate întocmit 

de către DirecŃia UtilităŃi Publice – Serviciul Administrativ;  

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale şi al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/2001 privind 

administrarea imobilului din PiaŃa Amzei nr.13, sector 1; 

 łinând cont de faptul că în urma finalizării procedurilor de licitaŃie publică având ca obiect 

închirierea spaŃiilor comerciale aflate la parterul imobilului din PiaŃa Amzei nr. 13 a rezultat un spaŃiu în 

suprafaŃă de circa 30,56 mp, spaŃiu care este în momentul de faŃă neutilizat; 

 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 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă închirierea, prin licitaŃie publică, a spaŃiului în suprafaŃă de 30.56 mp, identificat 

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

 Art.2. Se aprobă modelul-cadru al caietului de sarcini, potrivit Anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.3. Se aprobă modelul cadru al contractului de închiriere, potrivit Anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Se aprobă modelul tip al formularelor care vor sta la baza închirierii imobilului descris la art. 

1, potrivit Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5. (1) Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor primite în vederea închirierii spaŃiului descris 

la art. 1, comisie care va avea următoarea componenŃă: 

 -Niculae Pupăză – consilier local; 

 -Paul Iulian Olteanu – consilier local; 

 -un reprezentant al DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane; 

 -un reprezentant al DirecŃiei Management Economic; 
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 -un reprezentant al DirecŃiei InvestiŃii; 

 

 (2) Pentru fiecare membru al comisiei de evaluare se va desemna cel puŃin un membru supleant, 

care va înlocui membrul comisiei de evaluare care nu poate fi prezent din motive obiective. Din partea 

Consiliului Local al Sectorului 1, membrii supleanŃi vor fi: 

 -Laura Cristina Mara – consilier local; 

 -Florin Nicolae Andrei Diaconescu – consilier local; 

 

 (3) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenŃa tuturor membrilor, iar deciziile se iau 

cu votul majorităŃii membrilor. 

 Art.6. (1) Se numeşte Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor ce ar putea fi formulate împotriva 

deciziilor comisiei de evaluare a ofertelor, comisie ce va avea următoarea componenŃă: 

 -Tăsel Silvică Stan - consilier local; 

 -Teodor Cristian Dumitrescu – consilier local; 

 -un reprezentant al DirecŃiei UtilităŃi Publice; 

 -un reprezentant al DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane; 

 -un reprezentant al DirecŃiei Management Economic; 

 (2) Pentru fiecare membru al comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor se va desemna cel puŃin un 

membru supleant, care va înlocui membrul comisiei care nu poate fi prezent din motive obiective. Din 

partea Consiliului Local al Sectorului 1, membrii supleanŃi vor fi: 

 -Adriana Larisa Antipa – consilier local; 

 -Cătălin Teodorescu – consilier local; 

 Art. 7. – (1) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a dispoziŃiilor prezentei 

hotărâri. 

 (2) De asemenea, se deleagă Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1 contractul de închiriere a spaŃiului comercial menŃionat la art. 1 din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 8. - Primarul Sectorului 1, DirecŃia UtilităŃi Publice, DirecŃia Management Economic, DirecŃia 

Juridică şi Resurse Umane, membrii comisiilor menŃionate în cuprinsul hotărârii şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     262 

Data:  20.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoossttuurriilloorr  ddee  ccoommeerrcciiaalliizzaarree  aa  pprroodduusseelloorr  oobbŃŃiinnuuttee  îînn  ccaaddrruull  aatteelliieerreelloorr  ddiinn  

ÎÎnnttrreepprriinnddeerreeaa  ddee  IInnsseerrŃŃiiee  SSoocciiaallăă  OORRIIZZOONNTT,,  aappaarrŃŃiinnâânndd  

DDiirreeccŃŃiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 241/22.11.2012 privind asigurarea 

finanŃării, în anul I de sustenabilitate, a Proiectului ORIZONT 2009; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), 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 costurile de comercializare a produselor obŃinute în cadrul atelierelor din 

Întreprinderea de InserŃie Socială ORIZONT, aparŃinând DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Sumele obŃinute din activitatea de comercializare potrivit art. 1 se fac venit la bugetul local al 

sectorului 1 al municipiului Bucureşti.  

 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     263 

Data:  20.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                                   

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii  AAnneexxeeii  nnrr..44  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  

nnrr..119955//2277..0099..22001122  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii  OOrrggaanniiggrraammeeii,,  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccŃŃiiii  şşii  

RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccŃŃiioonnaarree    aall  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee,,  pprreeccuumm  şşii  aallee  

iinnssttiittuuŃŃiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de către DirecŃia Juridică şi Resurse Umane; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare 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; 

 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, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999  privind Statutul funcŃionarilor publici, 

republicată(2),  cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.571/2004 privind protecŃia personalului din autorităŃile publice, 

instituŃiile publice şi din alte unităŃi care semnalează încălcări ale legii;   

 łinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităŃii fiscal – bugetare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 195/27.09.2012 privind aprobarea 

modificării Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale aparatului 

de specialitate precum şi ale instituŃiilor subordonate Consiliului Local; 

 Având în vedere adresa emisă de către DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date înregistrată sub nr. 38672/19.12.2012 privind recomandarea de a elimina textul de la art. 

14 lit. o) motivat de faptul că serviciile publice comunitare de evidenŃă a persoanelor nu au atribuŃii în 

întocmirea listelor electorale permanente; 

 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: 
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 Art.1 Se aprobă modificarea Anexei nr.4  (Regulamentul de organizare şi funcŃionare al DirecŃiei 

Publice de EvidenŃă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1)  a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.195/27.09.2012 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare  al aparatului de specialitate, precum şi ale instituŃiilor subordonate Consiliului 

Local, după cum urmează: 

 

 „La art. 14 din Anexa nr.4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 195/27.09.2012 privind aprobarea 

modificării Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale aparatului 

de specialitate precum şi ale instituŃiilor subordonate Consiliului Local,  se abrogă litera  o).  

 Litera p) de la art. 14 din Anexa nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 195/27.09.2012, devine litera 

o), cu acelaşi conŃinut.  

 Litera q) de la art. 14 din Anexa nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 195/27.09.2012, devine litera 

p), cu acelaşi conŃinut. 

 Litera r) de la art. 14 din Anexa nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 195/27.09.2012, devine litera 

q), cu acelaşi conŃinut. ” 

 Art.2. Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, în termen legal, va înştiinŃa DirecŃia pentru EvidenŃa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.  

 Art.3. Prevederile prezentei hotărâri întră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale 

hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 195/27.09.2012 privind aprobarea Organigramei, Statul de 

funcŃii şi Regulamentul de organizare şi funcŃionare ale aparatului de specialitate rămân nemodificate. 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi 

Resurse Umane, DirecŃia Publică de EvidenŃă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, întregul aparat de 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     264 

Data:  20.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii,,    SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccŃŃiiii  şşii  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  

ffuunnccŃŃiioonnaarree  aallee    AAddmmiinniissttrraaŃŃiieeii  UUnniittăăŃŃiilloorr  ddee  ÎÎnnvvââŃŃăămmâânntt  PPrreeuunniivveerrssiittaarr  şşii  

UUnniittăăŃŃiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului  Bucureşti, Raportul de 

specialitate întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi a UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;     

 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 Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii al României, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Văzând prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 

fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare 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, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 łinând seama de 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; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 2192/2004 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind finanŃarea şi administrarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat; 

 Văzând prevederile OrdonanŃei Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităŃilor 

sanitare publice de interes judeŃean şi local, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 190/27.09.2012  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, 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

            

 Art.1.Se aprobă Organigrama 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 Statul de funcŃii al AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, cu un număr total de 25 posturi, conform Anexei nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare al AdministraŃiei UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.4.  Începând cu data prezentei, celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind 

aprobarea Organigramei, Ştatului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale 

AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 îşi înceteaza 

aplicabilitatea. 

 

 Art.5. Primarul Sectorului 1,  AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     265 

Data:  20.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînncchheeiieerriiii  ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee  îînncchhiirriieerree  

ppeennttrruu  iimmoobbiilluull  ddiinn  ssttrr..  RRaabbaatt  nnrr..  1100--1122--1144,,  sseeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeşşttii  

ppeennttrruu    ddeessffăăşşuurraarreeaa  aaccttiivviittăăŃŃiiii    GGrrăăddiinniiŃŃeeii  ddee  ccooppiiii  nnrr..  225522 

 

 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 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; 

 Potrivit dispoziŃiilor Legii nr. 1/2011 a educaŃiei naŃionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 184/13.09.2012 privind numirea 

unei comisii de negociere a clauzelor unui contract de vânzare-cumpărare sau de închiriere pentru 

imobilul din str. Rabat nr. 10-12-14, Bucureşti, Sector 1 pentru continuarea activităŃii GrădiniŃei de copii 

nr. 252; 

 În baza proceselor – verbale încheiate în data de 02.10.2012 şi în data de 17.12.2012 privind 

negocierea clauzelor unui contract de închiriere a imobilului din str. Rabat nr. 10-12-14, Sector 1, 

Bucureşti; 

 łinând seama de adresa GrădiniŃei de copii nr. 252 nr.264/04.09.2012, înregistrată la AdministraŃia 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 sub nr.6122/ 04.09.2012; 

 Având în vedere Oferta proprietarilor imobilului înregistrată la AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1  sub nr. 10164/13.12.2012; 

 În temeiul art. 45, alin.(3), art.80, art.81 şi art.115, alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

 Art. 1.  (1) Se aprobă  încheierea contractului de închiriere, în condiŃiile legii, pe o perioadă de 3 

(trei) luni, începând cu data de 01 ianuarie 2013 până la data de 31 martie 2013, cu posibilitatea de 

prelungire prin act adiŃional la contractul de închiriere,  a imobilului (corp C1 S + P + 1E şi corp C2 P + 1E 

în suprafaŃă de 1643 m2 şi teren în suprafaŃă de 1.515 m2) situat în str. Rabat nr. 10-12-14 Bucureşti 

Sector 1,  între doamnele Iorga Sanda Sarmiza, Osiceanu Ileana (reprezentat prin procură de doamna 

avocat Moniana Iordăchescu), Balotescu Ioana Zoe, domnul Gorescu Mircea Alexandru  şi GrădiniŃa nr. 

252, conform contractului din Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 (2) PreŃul de închiriere este, conform negocierilor purtate, de 5 Euro/mp pentru clădiri (8.215 Euro) 

şi 2 Euro/mp pentru teren (3.030 Euro), rezultând un total al chiriei de 11.245 Euro/lună, plătibil la cursul  

BNR din data de 15 ale fiecărei luni.  

 (3) SpaŃiul închiriat va fi folosit de chiriaş  pentru continuarea desfăşurării activităŃii GrădiniŃei de 

copii nr. 252, 

 

 Art. 2. Se împuterniceşte doamna Andrei Rodica, Director al GrădiniŃei nr. 252 să semneze, în 

numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de închiriere menŃionat la art. 1. 

 

 Art. 3.  Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1, DirecŃia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     266 

Data:  20.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1      

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

prin care se solicită  Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptare a unei hotărâri prin 

care să ceară Guvernului României transmiterea din domeniul public al statului şi administarea 

Ministerului Culturii şi Patrimoniului NaŃional în domeniul public al municipiului Bucureşti şi 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 

a Teatrului de Vară „Nicolae Bălcescu” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane; 

 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; 

 Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând adresa Ministerului Culturii şi Patrimoniului NaŃional nr. 5995/07.12.2012 prin care ni se 

comunică acceptul cu privire la transmiterea în domeniul public al municipiului Bucureşti şi administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1 a Teatrului de Vară „Nicolae Bălcescu” situat în incinta Parcului 

Bazilescu, precum şi adresa DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 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 solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri prin care să 

ceară Guvernului României iniŃierea unui proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al 

statului şi administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului NaŃional în domeniul public al Municipiului 

Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al  Sectorului 1 a Teatrului de Vară „Nicolae Bălcescu”, situat 

în incinta Parcului Bazilescu. 

 

 Art.2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al 

Sectorului 1 toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1. 
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 Art.3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia 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.:    267  

Data:  20.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  eexxeeccuuŃŃiieeii  bbuuggeettuulluuii  ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  aall  

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11    llaa  ddaattaa  ddee  3300  nnooiieemmbbrriiee  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 conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

 În temeiul Legii nr. 293/2011  privind bugetul de stat pe anul 2012, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art.49, alin (12) şi (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; 

 Având în vedere Hotarârea Consiliului Local Sector 1 nr. 13/03.02.2012 privind aprobarea 

bugetului general consolidat pe anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(2), lit.a), art.81, alin.(2), lit.d) 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  execuŃia  bugetului  local  al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 

30.11.2012, conform anexelor :  

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

 Cheltuieli, conform anexelor nr. 2 (2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 2.5 ; 2.6 ; 2.7 ; 2.8 ; 2.9 ; 2.10 ; 2.11 ; 2.12 ; 

2.13 ; 2.14 ; 2.15 ; 2.16 ; 2.17 ; 2.18 ; 2.19 ; 2.20 (2.20.1 ; 2.20.2 ; 2.20.3 ; 2.20.4 ; 2.20.5) ; 2.21 ; 2.22 ; 

2.23 ; 2.24 ; 2.25 ; 2.26 ; 2.27 ; 2.28 ; 2.29 ; 2.30 ; 2.31 ; 2.32 ; 2.33) 

 

 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 30.11.2012, conform anexelor : 

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

 Cheltuieli, conform anexelor nr. 4. (4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4) 
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 Art.3. Se aprobă  execuŃia  bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la data 

de 30.11.2012, conform anexei nr. 5. 

 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management Economic, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar 

şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, unităŃile de învăŃământ din sectorul 1, PoliŃia Locală a Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, 

Complexul MultifuncŃional Caraiman Sector 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 1, Serviciul  Secretariat 

General AudienŃe, precum şi serviciile 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.:     268 

Data:  20.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînncchheeiieerriiii  AAccttuulluuii  AAddiiŃŃiioonnaall  llaa  CCoonnvveennŃŃiiaa  ddee  CCoollaabboorraarree  îînncchheeiiaattăă  îînnttrree  DDiirreeccŃŃiiaa  

GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  şşii  

AAssoocciiaaŃŃiiaa  SSOOSS  SSaatteellee  CCooppiiiilloorr  RRoommâânniiaa 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi 

Regulamentul-cadrul de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 209/27.09.2012 privind aprobarea 

colaborării DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 cu AsociaŃia SOS 

Satele Copiilor România în domeniul serviciilor sociale; 

 Văzând ConvenŃia de Colaborare încheiată între DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi AsociaŃia SOS Satele Copiilor România, înregistrată la DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 sub nr. 38037/09.10.2012; 

 Având în vedere solicitarea AsociaŃiei SOS Satele Copiilor România, înregistrată la DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 sub nr. 42696/08.11.2012; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n) şi ale art.115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1.  Se aprobă încheierea Actului AdiŃional la ConvenŃia de Colaborare încheiată între DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi AsociaŃia SOS Satele Copiilor România, 

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

 

 Art.2. Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1, în calitate de reprezentant legal, sau în lipsă, înlocuitorul acestuia, să semneze, în 

numele şi pe seama DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, Actul 

AdiŃional la ConvenŃia de Colaborare. 



83 

 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sectorul 1, AsociaŃia SOS Satele Copiilor România şi Serviciul Secretariat General-

AudienŃe, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     269 

Data:  20.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  PPaarrtteenneerriiaattuulluuii  îînncchheeiiaatt  îînnttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11,,  pprriinn  

DDiirreeccŃŃiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  şşii  

AAssoocciiaaŃŃiiaa  DDiiaaccoonniiaa--AAşşeezzăămmâânnttuull  SSoocciiaall  PPaattrriiaarrhh  JJuussttiinniiaann  MMaarriinnaa  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenŃei în 

familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 łinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii asistenŃei sociale nr. 292/2011; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-

cadrul de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Ordinul ministrului muncii, solidarităŃii sociale şi familiei nr. 383/2004 privind 

aprobarea Standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecŃiei victimelor violenŃei în 

familie; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 36 /2004 privind 

aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Patriarhia Română-AsociaŃia Diaconia, în 

vederea finanŃării şi dezvoltării în comun a Proiectului „Aşezământul Social Iustinian Marina”; 

 Având în vedere solicitarea nr.141/28.11.2012 a AsociaŃiei Diaconia, înregistrată la DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 nr.46065/29.11.2012; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), 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 compeltările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1.  Se aprobă continuarea derulării Parteneriatului încheiat între Consiliul Local  al Sectorului 1, 

prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi AsociaŃia Diaconia-
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Aşezământul Social Justinian Marina, pe perioada de 1 an de la data prezentei hotărâri, conform Anexei 

nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi 

pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, convenŃia de colaborare care se va încheia între Consiliul 

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

AsociaŃia Diaconia-Aşezământul Social Justinian Marina, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sectorul 1, AsociaŃia Diaconia - Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina şi 

Serviciul Secretariat General-AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     270 

Data:  20.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccooooppeerrăărriiii  îînnttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  pprriinn  

DDiirreeccŃŃiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  şşii  

AAssoocciiaaŃŃiiaa  CCaarriittaass  BBuuccuurreeşşttii,,  îînn  ssccooppuull  ccoonnttiinnuuăărriiii  iimmpplleemmeennttăărriiii  

PPrrooiieeccttuulluuii  CCeennttrruull  ccuu  mmoodduullee  ddee  ttiipp  ffaammiilliiaall  CCaassaa  SSff..  IIooaann 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 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 pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.14/27.11.2011 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la 

cooperarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 cu AsociaŃia Caritas 

Bucureşti în vederea realizării proiectului de interes public "Complexul de Servicii Sociale Caritas - Casa 

Sf. Ioan"; 

 Având în vedere solicitarea AsociaŃiei Caritas Bucureşti, înregistrată la DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 sub nr. 40299/24.10.2012; 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul Local al Sectorului 1 prin DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi AsociaŃia Caritas Bucureşti, în scopul continuării 

implementării Proiectului Centrul cu module de tip familial Casa Sf. Ioan, conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi 

pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, ConvenŃia de colaborare care se va încheia între Consiliul 

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

AsociaŃia Caritas Bucureşti. 
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 Art. 3 Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, AsociaŃia Caritas Bucureşti şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     271 

Data:  20.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării Proiectului Being an european volunteer in Romania de către 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

începând cu data de 01.01.2013 

 

 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. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 204/27.09.2012 privind eliberarea 

acordului, în vederea depunerii de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi protecŃia Copilului 

Sector 1, a cererii de cofinanŃare a Proiectului Being an european volunteer in Romania;  

 Luând în considerare adresa înregistrată la DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 sub nr. 47837/13.12.2012; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin.(2), art.81, alin. (1), 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 implementarea Proiectului Being an european volunteer in Romania de către 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, începând cu data de 01.01.2013. 

 Art.2. Consiliul Local al Sectorului 1 va asigura suma necesară cofinanŃării Proiectului, în cuantum 

de 8500 euro şi se autorizează DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 să 

efectueze plăŃi în acest sens, din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiei. 
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 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi  

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     272 

Data:  20.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii  AAnneexxeeii  11  AA,,  lliitt..  DD  llaa  HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  

nnrr..  112200//22000044  pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  uunnoorr  ssuummee  ccuu  ttiittlluu  ddee  aajjuuttoorr  ddee  uurrggeennŃŃăă,,  ccaa  mmăăssuurrăă  ddee  pprreevveenniirree  şşii  

ccoommbbaatteerree  aa  mmaarrggiinnaalliizzăărriiii  ssoocciiaallee,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 ; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare şi prevederile Legii nr. 114/1996-Legea locuinŃei, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu 

titlu de ajutor de urgenŃă, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.45, alin (2), 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 compeltările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă modificarea Anexei 1 A, lit. D la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenŃă, ca măsură de prevenire şi combatere 

a marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

 

 Lit. D Venitul lunar/membru de familie va avea următorul cuprins: 

 ”Între 0 lei şi venitul minim garantat calculat la data depunerii şi/sau reevaluării cererii- 5 

puncte; 

 Între venitul minim garantat şi 150 lei- 4 puncte; 

 Între 151 lei şi 250 lei-3 puncte; 

 Între 251 lei şi 350 lei -2 puncte; 

 Între 351 lei şi salariul mediu net pe economie la momentul calculării punctajului -1 punct; 

 La venit pe membru de familie mai mare decât salariul mediu net pe economie, valabil la 

momentul calculării punctajului, ajutorul nu se mai acordă.” 
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 (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor 

sume cu titlu de ajutor de urgenŃă, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, rămân nemodificate. 

 Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sectorul 1 şi Serviciul Secretariat General-AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     273 

Data:  20.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  iimmpplleemmeennttăărriiii  PPrrooiieeccttuulluuii--PPiilloott  ddee  ccăăttrree  

CCoommpplleexxuull  MMuullttiiffuunnccŃŃiioonnaall  CCaarraaiimmaann  şşii  DDiirreeccŃŃiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  

PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11,,  îînn  ssccooppuull  aassiigguurrăărriiii  ddee  ccăăttrree  DDiirreeccŃŃiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  

PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11,,  îînn  ccaalliittaattee  ddee  aannggaajjaattoorr,,  aa  ttuuttuurroorr  sseerrvviicciiiilloorr  mmeeddiiccaallee  pprrooffiillaaccttiiccee  

nneecceessaarree  ppeennttrruu  ssuupprraavveegghheerreeaa  ssăănnăăttăăŃŃiiii  lluuccrrăăttoorriilloorr  ddiinn  ccaaddrruull  

DDiirreeccŃŃiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii    SSeeccttoorr  11  

 

 Având în vedere Expunerea de motive  a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate comun întocmit de către Complexul MultifuncŃional Caraiman şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

 łinând seama de prevederile art. 182-183 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.418/2004 privind statutul profesional specific al medicului 

de medicina a muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăŃii 

lucrătorilor, ale legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Hotărârile Consiliului Local Sector 1 nr.154/31.03.2009 privind aprobarea  implementării 

Proiectului-Pilot de către  Complexul MultifuncŃional Caraiman şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare 

pentru supravegherea sănătăŃii lucrătorilor din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1, nr. 512/22.12.2009, nr.278/22.12.2010 şi nr. 221/10.01.2012 privind aprobarea 

continuării implementarii Proiectului- Pilot; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinŃarea în 

subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului MultifuncŃional Caraiman, ca instituŃie publică cu 

personalitate juridică; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), 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 aprobă continuarea implementării Proiectului-Pilot de către Complexul MultifuncŃional 

Caraiman şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 în scopul asigurării de 

către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a 

tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăŃii lucrătorilor din cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1. 

 Art.2. Proiectul se va implementa în perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2013.  

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul MultifuncŃional Caraiman, 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.:     274 

Data:  20.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  eeffeeccttuuăărriiii  ddee  aaccttee  tteerraappeeuuttiiccee  ssttoommaattoollooggiiccee,,  îînn  rreeggiimm  ggrraattuuiitt,,  

ddee  ccooppllaattăă  şşii  ccuu  ppllaattăă  iinntteeggrraallăă,,  ddee  ccăăttrree  CCoommpplleexxuull  MMuullttiiffuunnccŃŃiioonnaall  CCaarraaiimmaann  

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de către Complexul MultifuncŃional Caraiman; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (Capitolul II - SecŃiunea 1 - Sănătate şi recuperare), republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.64/25.03.2013 cu privire la efectuarea de 

acte terapeutice stomatologice, în regim gratuit, de coplată şi cu plată integrală, de către Complexul 

MultifuncŃional Caraiman; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind 

înfiinŃarea în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 a Complexului MultifuncŃional Caraiman, ca 

instituŃie publică cu personalitate juridică; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu art. 115, alin. (1), lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă  efectuarea de acte terapeutice stomatologice, în regim gratuit, de coplată şi cu 

plată integrală, de catre Complexul MultifuncŃional Caraiman, conform Anexelor nr. 1-3, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind efectuarea de acte terapeutice 

stomatologice, în regim de coplată şi cu plată integrală ale Complexului MultifuncŃional Caraiman îşi vor 

înceta aplicabilitatea începând cu data prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul MultifuncŃional Caraiman, DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, DirecŃia Impozite şi Taxe Locale 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.:     275 

Data:  20.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1   

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aannuullaarreeaa    ccrreeaannŃŃeelloorr  ffiissccaallee  rreessttaannttee  mmaaii  mmiiccii  ssaauu  eeggaallee  ddee  1100  lleeii,,  

aaffllaattee  îînn  ssoolldd  llaa  ddaattaa  ddee  3311  ddeecceemmbbrriiee  aa  aannuulluuii  22001122 

 

 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 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;   

 Având în vedere prevederile art.178, alin.(2) şi alin.(3) din Codul de procedură fiscală, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.36, art.45, alin.(2) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 va proceda la anularea 

creanŃelor  fiscale restante  mai mici sau egale cu 10 lei, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 

2012. Plafonul se aplică totalului creanŃelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 şi Serviciul 

Secretariat General,  AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     276 

Data:  20.12.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei   de prioritate în cadrul 

categoriilor de persoane prevăzute în   Legea nr. 114/1996  a locuinŃei, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia UtilităŃi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 42, 43, precum şi unele prevederi ale art. 44 din Legea nr. 

114/1996 a locuinŃei cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 prin care au fost 

aprobate Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 57/2008 pentru 

modificarea Legii locuinŃei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinŃe sociale destinate chiriaşilor 

evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din locuinŃele retrocedate foştilor proprietari; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 42/2003 

privind Regulamentul de repartizare a locuinŃelor şi a terenurilor aferente acestora, conform legii, din 

fondul locativ de stat; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

nr.29/03.02.2009  privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 285/28.08.2008 

privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de 

persoane prevăzute în Legea 114/1996, precum şi aprobarea achiziŃionării de pe piaŃa liberă a unor 

imobile de locuinŃe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii 114/1996 şi a 

celorlalte acte normative în domeniul locativ ; 

 În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b)  din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publică 

locală, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă criteriile care se au în vedere la calcularea punctajului ce revine fiecărui solicitant 

îndreptăŃit să primească în anul următor o locuinŃă socială, criterii necesare întocmirii listei de priorităŃi 
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pentru repartizarea locuinŃelor sociale şi de necesitate, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul sectorului 1 al Municipiului Bucureşti,  DirecŃia UtilităŃi Publice – Compartimentul 

Fond Imobiliar şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     277 

Data:  20.12.2012 
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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.19/13.12.2012 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. 13/17/04.09.2012, 19/10/11.12.2012,  18/8/27.11.2012, 18/9/27.11.2012, 

18/7/27.11.2012, 16/19/30.10.2012, 17/17/13.11.2012, 19/12/11.12.2012, 19/5/11.12.2012, 

19/6/11.12.2012, 19/4/11.12.2012, 18/10/27.11.2012, 19/13/11.12.2012, 19/7/11.12.2012, 

19/9/11.12.2012, 19/8/11.12.2012, 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 şi  Comisiei de Precoordonare ReŃele - PMB 

 łinând seama de prevederile:  

  -  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -    Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi urbanismului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de 

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                   

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

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.e), art.81, alin. (2), lit. I) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 

nr.215/2001 a administraŃiei publice locale, 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 şi 

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.:     278 

Data:  20.12.2012 
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MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aalleeggeerreeaa  pprreeşşeeddiinntteelluuii  ddee  şşeeddiinnŃŃăă 

 

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi 

atribuirea mandatelor pentru funcŃia de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma alegerilor locale 

din data de  10.06.2012; 

 Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul cadru de organizare şi funcŃionare a 

consiliilor locale, aprobat prin OrdonanŃa Guvernului României nr.35/2002, modificată şi aprobată prin 

Legea nr.673/2002; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.115/23.06.2012  privind 

constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.212/27.09.2012 privind 

alegerea preşedintelui de şedinŃă; 

 În temeiul prevederilor art.35, art.45, art.81, alin.(2), lit.a) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

 Articol unic: Se  alege domnul Ion Brad preşedinte de şedinŃă al Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 279 

Data: 20.12.2012 
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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 

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinŃe, 

 conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2013 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 14.12.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea 

de locuinŃe,  conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2013; 

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 84665/03.12.2012 întocmit de DirecŃia RelaŃii Comunitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  -Adresa de informare nr. 86871/1617/13.12.2012 a DirecŃiei Juridice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  -Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru 

punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 42/2003 privind regulamentul de 

repartizare a locuinŃelor şi terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 106/2008 privind stabilirea criteriilor de repartizare a 

locuinŃelor construite în vederea accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, a locuinŃelor 

sociale, de serviciu şi de necesitate şi a locuinŃelor cu chirie din fondul locativ de stat ; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. ( 4) din Legea 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1  (1) Se aprobă ordinea de prioritate privind acordarea de locuinŃe în temeiul Legii nr. 

114/1996 pentru anul 2013, conform anexelor 1-3, după cum urmează: 

  

 Anexa 1 – locuinŃe pentru contractare 

  1 cameră –  60 poziŃii 
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  2 camere –  67 poziŃii 

  3 camere –  21 poziŃii 

  4 camere –    4 poziŃii 

  Total –       152 poziŃii 

  

 Anexa 2 – locuinŃe sociale 

  1 cameră – 469 poziŃii 

  2 camere – 448 poziŃii 

  3 camere – 135 poziŃii 

  4 camere –     6 poziŃii 

  Total –       1058 poziŃii 

  

 Anexa 3 – locuinŃe de serviciu 

  1 cameră – 17 poziŃii 

  2 camere –  6 poziŃii 

  3 camere –  3 poziŃii 

  Total –       26 poziŃii 

   2) Anexele nr. 1-3 cuprind un număr total de 58 de file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

 Art.2  Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2013, conform criteriilor prevăzute în 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 106/2008, pentru persoanele care au depus dosare până la 

data de 30 septembrie 2012 şi pentru persoanele care au reactualizat până la aceeaşi dată dosarele 

aflate în evidenŃe, în vederea obŃinerii de locuinŃe în baza Legii nr. 114/1996, republicată.  

 

 Art.3  „Comisia pentru repartizarea locuinŃelor”, constituită prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti va avea în vedere ca, în prealabil înmânării repartiŃiilor pentru locuinŃele sociale, 

potenŃialii beneficiari să întrunească condiŃiile de atribuire a acestora.  

 

 Art.4  (1) ContestaŃiile împotriva hotărârii Consiliului Local Sector 2 privind stabilirea ordinii de 

prioritate pentru acordarea de locuinŃe în anul 2013, se vor adresa instanŃei de contencios administrativ 

competente, potrivit legii. 

   (2)  Înainte de a se adresa instanŃei de contencios administrativ, persoanele nemulŃumite de 

modul de soluŃionare a cererilor precum şi cele omise din listele de priorităŃi au dreptul de a formula 

„reclamaŃia administrativă” în termen de 30 de zile de la data afişării hotărârii, aceasta urmând a fi 

soluŃionată de către Consiliul Local Sector 2. 

 

  Art.5  Prezenta hotărâre şi listele cu ordinea de prioritate valabilă pentru 2013 vor fi date publicităŃii 

prin afişare la loc accesibil publicului.  

 

 Art.6  (1) Hotărârea este valabilă la nivelul anul 2013 şi intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 

2013. 
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   (2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 122/2011 privind ordinea de 

prioritate stabilită pentru 2012 îşi încetează aplicabilitatea.  

 

 Art.7  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi DirecŃia RelaŃii Comunitare din cadrul 

aparatului de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

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

    (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
SOARE CEZAR RADU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 111 

Bucureşti, 14.12.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

14.12.2012 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 aprobarea încheierii „Protocolului de Colaborare” de către Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 şi 

DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 14.12.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii „Protocolului de Colaborare” 

de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 si DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 

de Date; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 86464/11.12.2012 precum şi Nota de Fundamentare nr. 

86465/11.12.2012 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; 

 - Raportul de Specialitate nr. 86564/12.12.2012 prezentat de DirecŃia Juridică din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale precum şi Raportul Comisiei de 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;  

 - adresa nr. 3479798/27.11.2012 a DirecŃiei pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 

de Date din cadrul Ministerului AdministraŃiei şi Internelor; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -Legea asistenŃei sociale nr. 292/2011; 

 -Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificarile şi completările ulterioare; 

 -Legea nr. 677/2001 pentru protecŃia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaŃie a acestor date, 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 Guvernului României nr. 1367/2009 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea 

DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; 

 -OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenŃa, domiciliul, reşedinŃa şi actele de 

identitate ale cetăŃenilor români, republicată; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1. (1) Se aprobă încheierea „Protocolului de Colaborare” pe linia furnizării de date din Registrul 

naŃional de evidenŃă a persoanelor intre Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

reprezentat de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială si ProtecŃia Copilului Sector 2, cu sediul în 

str. Olari nr. 11 – 13, Sector 2, Bucureşti şi DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 

de Date din cadrul Ministerului AdministraŃiei şi Internelor, cu sediul în str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, 

Bucureşti. 

   (2) „Protocolul de Colaborare” este prevăzut în anexa ce cuprinde un număr de 7 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 şi pentru Consiliul Local al Sectorului 2 „protocolul de 

colaborare” prevăzut la art.1 alin. (2). 

  

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. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
SOARE CEZAR RADU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 112 

Bucureşti, 14.12.2012 

 

*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 extraordinară din data de 

14.12.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea instituirii pazei de către PoliŃia Locală Sector 2 la sediul Inspectoratului  

Şcolar al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 14.12.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii pazei de către PoliŃia Locală 

Sector 2 la sediul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 -Nota de Fundamentare nr. 82380/21.11.2012 a Directorului General al PoliŃiei Locale Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

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

 - Adresa nr. 17925/21.08.2012 a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti înregistrată la 

InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti sub numărul 17181 din data de 23.08.2012; 

 - Adresa nr. 17181/P/31.08.2012 a InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti înregistrată la 

Cabinet Primar Sector 2  sub numărul 1625 din data de 03.09.2012; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -Legea poliŃiei locale nr. 155/2010; 

 -Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea PoliŃiei Comunitare Sector 2 

şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii si a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a 

PoliŃiei Locale Sector 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 Începând cu data prezentei PoliŃia Locală Sector 2 va asigura paza şi ordinea publică, fără 

plată, a obiectivului de interes public – Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu sediul în str. 

Icoanei nr. 19, Sector 2, Bucureşti. 
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 Art.2  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al PoliŃiei Locale Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
SOARE CEZAR RADU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 113 

Bucureşti, 14.12.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
14.12.2012 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 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 extraordinară, astăzi, 14.12.2012; 

 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 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare; 

 - Legea educaŃiei naŃionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr.1274/2011 privind finanŃarea unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat, finanŃate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar 

pentru anul 2012; 

 - Adresa DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti nr.254026/2012 privind 

plafonul maxim al cheltuielilor de personal stabilit pentru Sectorul 2 al MunicipiuluiBucureşti pe anul 2012; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de 

către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, 

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

exerciŃiului bugetar; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 se rectifică şi se 

stabileşte conform anexei nr.1 , astfel: 
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 venituri    –        859.546 mii lei 

 cheltuieli     –  1.106.462 mii lei; 

 deficit           -    247.216 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 772.194 mii lei, din care: 

� venituri ale secŃiunii de funcŃionare – 664.542 mii lei; 

� venituri ale secŃiunii dezvoltare - 107.652 mii lei (din care 62.924 mii lei reprezintă vărsăminte 

din secŃiunea de funcŃionare) 

- cheltuieli la suma de 1.015.816 mii lei, din care: 

� cheltuieli secŃiunea funcŃionare -  664.500 mii lei, 

� cheltuieli secŃiunea dezvoltare  -  351.316 mii lei; 

 -excedent secŃiunea funcŃionare-42 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 pentru hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar de stat şi nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a adresei DirecŃiei 

Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti nr.254026/2012; 

 -deficit secŃiunea dezvoltare – 243.664 mii lei finanŃat din excedentul anului 2011, utilizat conform 

prevederilor art.2 din H.C.L. Sector 2 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 1.015.816 mii lei conform anexei nr.2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea 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 -2.1.1.1.2; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1  2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1;  2.1.3; 2.1.3.1; 

2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 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-

2.1.3.1.2.5; 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; 

2.1.3.3.4;  2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.5; 2.1.3.4.5.1; 2.1.3.4.6; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5 -2.1.8  la 

prezenta hotărâre. 

  

 Art.4  Se aprobă finanŃarea din bugetul local al Sectorului 2 a cheltuielilor de personal ale unităŃilor 

de învăŃământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 în limita sumei alocate din sumele defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor de personal din unităŃile şi instituŃiile de învăŃământ 

preuniversitar de stat. 

 

 Art.5  Se aprobă finanŃarea hotărârilor judecătoreşti pentru plata salariilor în unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar de stat din bugetul local al Sectorului 2 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

cu această destinaŃie şi din veniturile proprii ale bugetului local pe anul 2012. 
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 Art.6  Se aprobă redistribuirea între ordonatorii terŃiari de credite finanŃaŃi din capitolul 65.02 

« ÎnvăŃământ » a creditelor bugetare alocate pentru cheltuieli de personal, conform anexei nr.4, astfel 

încât să se asigure plata cheltuielilor de personal aferente exerciŃiului bugetar al anului 2012. 

 

 Art.7  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. . 3; 

3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.2; 3.1.1.2; 3.1.1.2.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.3 astfel: 

 Total venituri  în sumă de 46.906  mii lei, din care: 

 - venituri ale secŃiunii de funcŃionare -  30.582 mii lei; 

 - venituri ale secŃiunii dezvoltare    -   16.321 mii lei (din care 907 mii lei reprezintă vărsăminte din 

secŃiunea de funcŃionare); 

 Total cheltuieli la suma de 50.497 mii lei, din care: 

 -cheltuieli secŃiunea funcŃionare -  30.582 mii lei, 

 -cheltuieli secŃiunea dezvoltare   -  19.915 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.8 Anexele nr.  2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.2 din H.C.L. Sector 2 nr.109/2012 privind aprobarea 

bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 îşi încetează aplicabilitatea. 

  

 Art.9  Anexele nr.  1 ; 2 ; 2.1 ; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 -2.1.1.1.2; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1  2.1.2; 2.1.2.1; 

2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1;  2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 2.1.3.1.1.1.2; 

2.1.3.1.1.1.2a; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.5; 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; 2.1.3.3.4; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.5; 2.1.3.4.5.1; 2.1.3.4.6; 2.1.4; 

2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5 -2.1.8; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.2; 3.1.1.2; 3.1.1.2.1; 

3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.3; 4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi modifică anexele corespondente din 

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.10 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.11 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 modificãrilor 

intervenite în evoluŃia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificãrii bugetului de stat sau a altor cauze 

justificate.  

  

 Art.12 (1)  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
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   (2)  Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

SOARE CEZAR RADU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 114 

Bucureşti, 14.12.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

14.12.2012 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 extraordinară, astăzi, 26.11.2012; 

 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. 86710 / 797 din 12.12.2012 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 şi 2 ale proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectului Şef 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. 1şi 2 la proiectul de hotărâre; 

  -Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -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 aprobare a documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului de 

către Consiliul Local Sector 2; 

 -art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 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 şi 2 ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, cuprinzând în total 6 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 şi 2 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 prezentei hotărâri. 

  

 Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

   (2)  Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

SOARE CEZAR RADU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 115 

Bucureşti, 14.12.2012 
 
 
*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 extraordinară din data de 

14.12.2012 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 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.2.1./ 4928/ 17.12.2012; 

- Adresa Ministerului SănătăŃii - DirecŃia de Sănătate PublicĂ a Municipiului Bucureşti nr. 

19982/12.12.2012, privind repartizarea la art. 51.01.38 la „Transferuri din Bugetul de Stat către Bugetele 

locale pentru finanŃarea unităŃilor de asistenŃă medico-sociale" suma de 390,00 mii lei; 

- Adresa răspuns a Ministerului AdministraŃiei şi Internelor - InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti - 

Cabinet Prefect nr. 23407/26.11.2012 privind repartizarea Primăriei Sector 4 a cheltuielilor alocate pentru 

organizarea alegerilor din 09 decembrie 2012, prin care a fost suplimentată suma alocată cu 4,10 mii lei. 

 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, cu modificările şi completările ulterioare : 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli 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 541.498,00 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 capitol şi subcapitole; 

- Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.2 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitol, subcapitole şi 

paragrafe; 

 

Art. 3. Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 4, la valoare de 541.498,00 mii lei, atât 

la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform anexelor : 
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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 

   

- Anexa 3.2 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale 

- Anexa 3.2.2 - cap. 54.02.10 - EvidenŃa Persoanelor Sector 4 

- Anexa 3.2.2.1 - cap. 54.02.10 D -DirecŃia evidenŃa Persoanelor Sector 4 

   

- Anexa 3.3 - capitol bugetar 61.02 - Ordine pulică şi siguranŃă naŃională 

-Anexa 3.3.1 - cap. 61.02.03 - Ordine Publică 

-Anexa 3.3.1.1 - cap. 61.02.03.04 -PoliŃie Locală Sector 4 

   

- 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 US - centralizator unităŃi şcolare  

- Anexa 3.4.1.1.1 - 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 - centralizator unităŃi şcolare 

- Anexa 3.4.2.1.1 - cap. 65.02.04 US 2 - 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 66.02 - Sănătate 

- Anexa 3.5.1 - cap. 66.02.06 - Servicii medicale în unităŃi sanitare cu Paturi 

- Anexa 3.5.1.1 - cap. 66.02.06.03 - UnităŃi medico-sociale- Sf. Luca 

   

- Anexa 3.6 - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere şi religie 

- Anexa 3.6.1 - cap. 67.02.03 - Servicii culturale 

- Anexa 3.6.2 - cap. 67.02.05 - Servicii recreative şi sportive 

- Anexa 3.6.2.1 - cap. 67.02.05.03 A - AdministraŃia Domeniului Public Sector 4 

- Anexa 3.6.2.2 - cap. 67.02.05.03 P - ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone 

Verzi 

   

- Anexa 3.7 - capitol bugetar 68.02 - Asigurări şi asistenŃă socială 

- Anexa 3.7.2 - cap. 68.02.12 - UnităŃi de asistenŃă medico-sociale- Centrul 

medico-social Sf. Luca 

- Anexa 3.7.3 - cap. 68.02 AS - AsistenŃă socială 

- Anexa 3.7.3.1 - cap. 68.02 AS.05 - AsistenŃă socială în caz de boli şi invaliditate 

- Anexa 3.7.3.1.1 - cap. 68.02 AS.05.02 - AsistenŃă socială în caz de invaliditate 
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- Anexa 3.7.3.3 - cap. 68.02.11.2 - Creşe 

- Anexa 3.7.3.5 - 68.02.AS.50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 

asistenŃei soaciale 

   

- Anexa 3.8 - capitol bugetar 70.02 - LocuinŃe servicii şi Dezvoltare Publică 

- Anexa 3.8.1 - cap. 70.02.03 - LocuinŃe servicii şi Dezvoltare Publică 

- Anexa 3.8.1.1 - cap 70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor 

- Anexa 3.8.3 - cap. 70.02.50 - Alte servicii în domeniul locuinŃelor 

   

- Anexa 3.9 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi 

- Anexa 3.9.1 - cap. 84.02.03 - Transport rutier 

- Anexa 3.9.1.1 - cap. 84.02.03.03 - Străzi 

 

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităŃile finanŃate parŃial din venituri 

proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenŃa hotărâre,din care: 

 

- Anexa 4.1 - Bugetul instituŃiilor finanŃate integral şi parŃial din venituri Proprii şi 

subvenŃii 

- Anexa 4.2 - Bugetul instituŃiilor finanŃate integral şi parŃial din venituri proprii 
detaliat pe capitole, subcapitole şi paragrafe 

- Anexa 4.3 - Bugetul instituŃiilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii  

- Anexa 4.4 - Bugetul instituŃiilor finanŃate integral şi parŃial -Cheltuieli  

- Anexa 4.5 - Bugetul instituŃiilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii 
detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole 

 

Art. 5. Se aprobă bugetul de cheltuieli, pentru activităŃile finanŃate parŃial din venituri proprii, 

conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care: 

 

- Anexa 5.1.        - capitol bugetar 70.10.50 - AdministraŃia pieŃelor 

 

Art. 6. Se aprobă Listele de investiŃii aferente unităŃilor aflate în subordinea Consiliului Local sector 

4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenŃa hotărâre: 

- anexa nr. 6       „Lista de investiŃii a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti" 

- anexa nr. 7       „Lista de investiŃii a DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4" 

 

Art. 7. Se aprobă „Lista creditelor de angajament repartizate pe trimestre pentru anul 2012, la 

capitolul 70.07.50 - AdministraŃia pieŃelor Sector 4, credit bancar: 

 

- anexa nr. 8 - Construire şi modernizare PiaŃa Progresul, Şos Giurgiului nr. 109A - în valoare 

de 36.843.371 lei; 

 

Art. 8. Se aprobă „Lista creditelor de angajament repartizate pe trimestre pentru anul 2012, la 

capitolul 70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor: 
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-       anexa nr. 9 - 

 - B3 - Lucrări de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 4 - Contract subsecvent nr. 

3 (41 imobile) - în valoare de 3.040.705,65 lei 

 - B4 - Lucrări de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 4 - Contract subsecvent nr. 

4 (41 imobile) - în valoare de 25.646.393,84 lei; 

 

Art. 9. Se aprobă virarea sumei de 5.000.000 lei din excedentul secŃiunii de funcŃionare pentru 

secŃiunea de dezvoltare. 

 

Art. 10. 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 Consiliului Local, Documente-

Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2012. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.72/17.12.2012 
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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 aprobarea listei persoanelor fizice care au obŃinut calitatea de administrator imobile - 

ATESTAT în urma susŃinerii examenului de atestare din luna decembrie 2012, în baza Legii nr. 

230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 şi "Referatul" nr.P.6.3./ 1653/ 

10.12.2012 al DirecŃiei Comunicare şi RelaŃii cu CetăŃenii - Compartimentul RelaŃii cu AsociaŃiile de 

Proprietari; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind înfiinŃarea, organizarea şi 

funcŃionarea asociaŃiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administraŃia publică 

locală, republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obŃinut calitatea de administrator imobile -

ATESTAT în urma susŃinerii examenului de atestare desfăşurat la data de: 08.12.2012, conform anexei 

care face parte integrantă din această hotărâre. 

Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităŃilor profesionale ale persoanelor care doresc să 

practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaŃiile de proprietari. 

Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioada nedeterminată şi este 

valabil pe tot teritoriul României. 

Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administraŃiei 

publice locale care l-a eliberat, dacă nu mai sunt îndeplinite condiŃiile pentru exercitarea acestei activităŃi. 

Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia Comunicare şi RelaŃii cu CetăŃenii prin 

Compartimentul RelaŃii cu AsociaŃiile de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2012. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 73/17.12.2012. 
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Anexă  

la HCLS4 nr. 73/17.12.2012 

L I S T A 

Persoanelor care au obŃinut Atestatul de Administrator Imobile în urma susŃinerii examenului  

din :08.12.2012 

Nr. 
Crt. 

Nume 
Prenume 

Seria 
Atest. 

Certificat 

Nr. Data 

1 BĂNESCU CRISTINEL 46 0.1015 12/8/2012 

2 BURCEA COSMIN 46 0.1016 12/8/2012 

3 BURDOIU DANIEL GINEL 46 0.1017 12/8/2012 

4 COMŞA SIMONA MAGDALENA 46 0.1018 12/8/2012 

5 CONSTANTINESCU ELENA 46 0.1019 12/8/2012 

6 COSTEA MIHAIELA 46 0.1020 12/8/2012 

7 DINESCU MATEI 46 0.1021 12/8/2012 

8 DRAGOMIR MARILENA 46 0.1022 12/8/2012 

9 DRAGOŞ NICOLAE LUPU 46 0.1023 12/8/2012 

10 ENE ANGELA 46 0.1024 12/8/2012 

11 FOCŞA CRISTINA 46 0.1025 12/8/2012 

12 GALEŞ NICULAE 46 0.1026 12/8/2012 

13 GALL ANA 46 0.1027 12/8/2012 

14 GĂULEA MARILENA SIMONA 46 0.1028 12/8/2012 

15 ILLYES ANGELA 46 0.1029 12/8/2012 

16 lONIłĂ ION 46 0.1030. 12/8/2012 

17 IVAN OLGA ZOIA 46 0.1031. 12/8/2012 

18 MANOLE NELIA 46 0.1032 12/8/2012 

19 MARIN SILVIU 46 0.1033 12/8/2012 

20 MIRESCU MARIAN 46 0.1034 12/8/2012 

21 MUSAT MARILENA 46 0.1035 12/8/2012 

22 NEAGU MONICA MĂDĂLINA 46 0.1036 12/8/2012 

23 NEAłĂ NICU 46 0.1037 12/8/2012 

24 NECULA ELENA DIDINA 46 0.1038 12/8/2012 

25 ONOFREI MIHAELA 46 0.1039 12/8/2012 

26 PANĂ TEODOR 46 0.1040 12/8/2012 

27 POPA ANA MARIA 46 0.1041 12/8/2012 

28 PREDA GABRIEL 46 0.1042 12/8/2012 

29 PREDESCU ELENA 46 0.1043 12/8/2012 

30 SIMIONOV CRISTINA BEATRIX 46 0.1044 12/8/2012 

31 TETIC MIHAI 46 0.1045 12/8/2012 

32 TUPILAT VALENTIN SORINEL 46 0.1046. 12/8/2012 

33 VASILIU ALEXANDRU 46 0.1047 12/8/2012 

34 VIŞAN DANIELA 46 0.1048 12/8/2012 

35 VOINEA ADRIAN 46 0.1049 12/8/2012 
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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 modificarea Actului AdiŃional nr. 2/2011 Ia Contractul FN/10.01.1997, pentru cele 261 artere 

de pe raza sectorului 4 şi împuternicirea Primarului sectorului 4 de a semna Actul 

AdiŃional în consecinŃă 
 

CONSILIUL LOCAL al Sectorului 4, 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

- referatul de specialitate al DirecŃiei de Gospodărire Locală nr. P3.481/07.12.2012; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4; 

 - prevederile Legii nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităŃilor, OUG nr. 34/2006, 

privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, HCGMB nr. 94/2007, HCGMB nr. 167/1996, HCGMB nr. 

163/1999; 

În temeiul prevederilor 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; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Art. 1 din Actul AdiŃional nr. 2/2011 la Contractul FN/10.01.1997 se modifică şi va avea 

următorul conŃinut: 

" Se aprobă prelungirea Actului AdiŃional nr. 3/2010, de prestări servicii salubrizare şi deszăpezire 

pentru cele 261 artere de pe raza sectorului 4, până la finalizarea şi încheierea licitaŃiei privind serviciul 

public de salubrizare şi deszăpezire la nivelul Municipiului Bucureşti". 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul sectorului 4 de a semna Actul AdiŃional la Contractul 

FN/10.01.1997, în temeiul drepturilor de exclusivitate a SC REBU SA, pe perioada precizată la art. 1, în 

limitele prevederilor bugetare. 

Art. 3. Primarul Sectorului 4, DirecŃia Gospodărire Locală, DirecŃia Economică, DirecŃia Juridică, 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, aceasta fiind difuzată de către Serviciul Tehnic 

Consiliul Local, Documente-Electoral, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 
 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 74/17.12.2012 
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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 termenului de valabilitate al contractelor de închiriere/locaŃiune pentru spaŃiile 

comerciale aflate în administrarea DirecŃiei de Administrare a pieŃelor sector 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 nr.6280\10.12.2012; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere dispoziŃiile Legii nr. 213/1998- privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia şi prevederilor Codului Civil; 

 În temeiul H.G. 348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele 

zone publice şi al H.C.G.M.B. nr. 239/2001 - privind unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii din pieŃele 

agroalimentare; 

 łinând seama de prevederile H.G. 955/2004- privind aprobarea Regulamentului cadru privind 

organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 

local; 

 În baza H.C.L. nr. 58/2004 privind înfiinŃarea DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4; 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2), lit. f) din Legea nr. 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 ART.1 Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere/locaŃiune 

încheiate cu persoane fizice sau juridice, pentru spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă aflate 

în administrarea DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4, pentru o perioadă de 1 an, respectiv până 

la 31.12.2013. 

 ART.2 Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4 vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 75/17/12/2012 
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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 aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru Extindere şi Consolidare corp B 

GrădiniŃa "Panselelor" (fostă GrădiniŃa nr. 166) derulaŃi de AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi 

GrădiniŃelor Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

łinând seama de referatul de specialitate al AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 

nr. 5245 / 03.12.2012. 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4. 

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind FinanŃele Publice 

Locale. 

În temeiul prevederilor art. 45, alin.(l) şi art. 81 alin. (2), lit. f) şi alin. (4), din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru extindere şi consolidare corp B GrădiniŃa 

"Panselelor" (fosta GrădiniŃa nr. 166) derulaŃi de AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4, 

conform Anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.76/17.12.2012 
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ANEXA NR. I La HCLS4 nr. 76/17.12.2012 

 

 

EXTINDERE ŞI CONSOLIDARE CORP B GRĂDINIłA 

“PANSELELOR” (fostă GRĂDINIłA NR. 166) 

 

I. DATE GENERALE 

 

1. Denumirea obiectivului de investiŃii: 

EXTINDERE ŞI CONSOLIDARE CORP B GRĂDINIłA PANSELELOR ( fostă GRĂDINIłA NR. 166) 

2. Amplasament: Strada Panselelor nr. 40, Sector 4, Bucureşti 

3. Titularul investiŃiei: ADMINISTRAłIA ŞCOLILOR, LICEELOR ŞI GRĂDINIłELOR -SECTOR 4, 

BUCUREŞTI 

4. Beneficiarul investiŃiei: ADMINISTRAłIA ŞCOLILOR, LICEELOR ŞI GRĂDINIłELOR -SECTOR 4, 

BUCUREŞTI 

 

II. DESCRIEREA INVESTIłIEI 

 

Urmare a efectuării expertizei tehnice a corpului B, au fost constatate degradări structurale 

constând în fisuri profunde şi crăpaturi vertical şi înclinate în pereŃii din cărămida, fisuri şi dislocări ale 

zidăriei faŃă de stâlpii sau centurile care o încadrează, striviri şi deteriorări ale tencuielilor în zonele 

adiacente golurilor de uşi şi ferestre, elemente din lemn crăpate şi în unele locuri putrezite la şarpanta 

acoperişului, infiltraŃii la nivelul fundaŃiilor/pardoselilor, pereŃilor din zidărie de cărămida, în special la 

colŃurile clădirii, tasări pe zone largi ale trotuarului. 

FaŃă de cele arătate mai sus cât şi a necesitaŃii creşterii numărului de locuri şi asigurarea unei 

funcŃionalităŃi normale a acestui corp de clădire, se impune executarea unor lucrări de extindere, 

consolidare şi etajare a corpului de clădire B. 

În urma lucrărilor de consolidare, reorganizare şi etajare se realizează o nou amenajare a spaŃiilor 

de la parter şi suplimentar se obŃin spaŃii la etaj. 

După executarea lucrărilor de intervenŃie, Corpul B va avea următoarea dispunere a încăperilor: 

 

Parter - windfang  Etaj - hol 

casa scării casa scării 

coridor coridor 

dormitor 1 dormitor 1 

dormitor 2 dormitor 2 

sala multifuncŃională sala multifuncŃională 

oficiu spaŃiu educatoare 

spaŃiu educatoare grup sanitar personal 

grup sanitar personal grup sanitar copii 

grup sanitar copii  
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Etaj Tehnic - hol  

                       casa scării  

                       coridor  

                      spaŃiu material didactic  

                      camera tehnică  

  

Indicatori urbanistici existenŃi:  

- SuprafaŃa teren 2.129,18 mp  

- SuprafaŃa construită corp A 332,04 mp 

 

- SuprafaŃa desfăşurată corp A 838,46 mp - 

SuprafaŃa construită corp B 247,63 mp 

 

- SuprafaŃa desfăşurata corp B 247,63 mp  

- SuprafaŃa construită totală 579,67 mp 

 

- SuprafaŃa desfăşurată totală 1.086,09 mp  

- P.O.T. 27,20%  

- C.U.T. 0,51  

  

Indicatori urbanistici propuşi;  

- SuprafaŃa teren 2.129,18 mp  

- SuprafaŃa construită corp B 271,25 mp  

- SuprafaŃa desfăşurata corp B 618,27 mp  

- SuprafaŃa construită totală 594,29 mp  

- -SuprafaŃa desfăşurată totală 1.456,73 

 

- P.O.T. 27,90%  

- C.U.T. 0,68  

 

 

Valoarea totală a investiŃiei: 1.831,10 mii lei inclusiv TVA  

Din care C+M : 1.506,00 mii lei inclusiv TVA 

 

 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 
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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 completarea reŃelei unităŃilor de învătământ din sistemul naŃional de învătământ 

preuniversitar, de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2012-2013 

 

În temeiul referatului de specialitate întocmit de Secretarul sectorului 4, Nr. 581/06.12.2012 şi a 

expunerii de motive susŃinută de Viceprimarul sectorului 4, Nr.06.12.2012; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4; 

Văzând Ordinul Ministrului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.6564/201 l,în baza 

prevederilor art.2 din OrdonanŃa de Guvern 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.48/2003 cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 27 şi următoarele, precum şi art.61 din Legea nr. 1/2001 privind 

EducaŃia NaŃională; 

În temeiul avizului conform obŃinut din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, 

înregistrat sub nr.22012/01.11.2012, precum şi a prevederilor cuprinse la art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. 2, 

lit. (j) şi alin. 4 din Legea 215/2001, privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 - Se aprobă completarea anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr,47/29.03.2012, 

privind organizarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ antepreşcolar şi şcolar, de stat şi particular, de Ia 

nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2012-2013, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta; 

Art.2 - Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul 

Sectorului 4, AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4, Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, precum şi de toate unităŃile 

nominalizate în anexă, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 77/17.12.2012 
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Anexa  

la HCLS4 nr.77/17.12.2012 

 

 

 

 

 

NR 

CRT 

DENUMIREA UNITĂłII DE 

ÎNVĂłĂMÂNT 

SECTOR NIVEL 

ŞCOLARIZANT 

ADRESA NR. 

TELEFON 

FORMA DE 

PROPRIETATE 

 GĂDINIłA CU PROGRAM 

NORMAL ŞI PRELUNGIT ″ARICI 

POGONICI″ 

 

4 PRE STR. AUREL PERŞU 

NR. 117 

0729339339 PARTICULAR 

 GĂDINIłA CU PROGRAM 

PRELUNGIT ″EVRIKA″ 

 

4 PRE STR. PICTURII NR. 16 0216834012 PARTICULAR 

 GĂDINIłA CU PROGRAM 

NORMAL ŞI PRELUNGIT 

″GAN EDEN″ 

 

4 PRE STR. VITEJESCU NR. 

19 

0733081688 PARTICULAR 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 
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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 modificarea componenŃei Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 4 

 

Având în vedere Referatul de Specialitate cu Nr. 576/04.12.2012 al Secretarului Sectorului 4; 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

Luând act de adresa Ministerului Muncii, Familiei si ProtecŃiei Sociale-AgenŃia pentru PlăŃi şi 

InspecŃie Socială a Municipiului Bucureşti cu nr. 10171/15.11.2012 prin care se aduce la cunoştinŃă faptul 

ca AgenŃia pentru PrestaŃii Sociale a Municipiului Bucureşti s-a reorganizat devenind AgenŃia pentru PlăŃii 

şi InspecŃie Socială a Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de prevederile art.104 din Legea nr.272/2004 privind ProtecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului si art.4 din Hotărârea Guvernului României nr.1437/2004 privind Organizarea si 

metodologia de funcŃionare a Comisiei pentru ProtecŃia Copilului; 

În temeiul prevederilor art.45 alin.(l) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.„n" din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Cu data prezentei, se modifică componenŃa Comisiei pentru ProtecŃia Copilului sector 4 prin 

înlocuirea, în calitate de membru cu atribuŃii de reprezentant a doamnei Stana Dobromirescu cu domnul 

Leonardo Brăila reprezentant al AgenŃiei pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială al Municipiului Bucureşti. 

Art.2. Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.56/26.05.2005 se modifică şi se 

completează în consecinŃă, iar Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr.125/25.11.2010 se abrogă. 

Art.3. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, împreună cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4 şi Comisia pentru ProtecŃia Copilului sector 4, 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 

17.12.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 78/17.12.2012 
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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 aprobarea servirii mesei de către copii şcolarizaŃi la Scoală Speciala „SfanŃul Nicolae" din 

Sectorul 4 la Centrul de Zi „Harap AIb"al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4 
 

Luând în considerare Referatul de Specialitate cu nr.87845/22.11.2012 al DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului - Sector 4; 

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

Având în vedere prevederile art.54 alin.(3) din Ordinul nr.5573/2011 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcŃionare a ÎnvăŃământului special şi special integrat, precum şi în 
baza art.1 alin.(1) şi alin.(2) lit.a), b), e) din Anexa 1 la H.G. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul 
cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului; 

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.n) din Legea nr.215/2001 privind 
administraŃia publică locală, republicată;  

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Începând cu data prezentei, se aprobă servirea mesei de către copii şcolarizaŃi la Scoala 

Specială „Sfântul Nicolae" din Sectorul 4, la cantina Centrului de Zi „Harap Alb" din cadrul DirecŃiei 
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 în perioada anului şcolar, respectiv in 
intervalul septembrie -iunie, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 Art.2. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, împreună cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4, Scoala Speciala nr.6 „Sfântul Nicolae" din Sectorul 4 precum şi Serviciul 

Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral, 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 

17.12.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 79/17.12.2012 
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ANEXĂ 

La HCLS4 nr. 79/17.12.2012 

SCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "SFÂNTUL NICOLAE" 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012-2013 

 

CLASA NR. CLASE NR. ELEVI 

Clasa pregătitoare  1 6 

Clasa I  1 12 

Clasa a II a  2 19 

Clasa a III a  2 20 

Clasa a IV a 2 23 

TOTAL NIVEL PRIMAR 8 80 

Clasa a V a  2 19 

Clasa a VI a  2 19 

Clasa aVII a  2 18 

Clasa a VIII a  2 24 

Clasa a XI a  1 6 

Clasa a X a 1 8 

   

TOTAL NIVEL GIMNAZIAL 10 94 

TOTAL GENERAL 18 174 

PROGRAM PRELUNGIT   

GRUPA  Nr. Grupe              Nr. copii  

Grupa mică 1                              12  
Grupa mijlocie 2                               24  
Grupa mare 2                               24  

Total: 5                              60  

   

TOTAL GENERAL 5                                60  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 
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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 transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea DirecŃiei 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 a imobilului situat în Str. Aliorului 

nr. 6A din Sectorul 4 , compus din construcŃie şi teren 
 

Consiliul Local al Sectorului 4 

Având în vedere Referatul de Specialitate cu nr.578/05.12.2012 al Secretarului Sectorului 4; 

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi rapoartele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acestuia; 

Luând în considerare HCL Sector 4 nr.22/30.08.2012 privind revenirea clădirilor şi terenurilor ce se 

află în folosinŃa gratuită a S.C. Amenajarea Domeniului Public şi Privat Sector 4 S.A. în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 4, precum şi cele ale HCL Sector 4 nr. 69/26.11.2012 privind aprobarea 

Protocolului de Colaborare încheiat între D.G.A.S.P.C. Sector 4 şi Universitatea de Medicină şi Farmacie 

„Carol Davila", având ca obiect acordarea de îngrijire şi asistenŃă socio-medicală stomatologică de 

specialitate pentru persoanele cu nevoi speciale de pe raza sectorului 4; 

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; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 în administrarea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4 a imobilului situat în Str.Aliorului nr. 

6A din Sectorul 4 , compus din teren în suprafaŃă de 1258 mp şi construcŃie în suprafaŃă de 224 mp. 

Art. 2. Predarea - primirea imobilelor descrise la art. 1 se va face în intervalul 01.01.2013 -31. 

01.2013. 

Art.3. Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

4, precum şi Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente -Electoral, vor aduce 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 

17.12.2012 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 
 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 80/17.12.2012 
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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 modificarea şi completarea Anexei nr. 3 din HCLS4 Nr. 134/29.09.2011, privind 

modificarea Organigramei, a Statului de FuncŃii şi a Regulamentului de organizare şi FuncŃionare 

ale AdministraŃiei Domeniului Public Sector 4 
 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

łinând seama de Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4; 

Analizând Referatul de Specialitate al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 4 sub 

Nr.1503/23.11.2012; 

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

În temeiul dispoziŃiilor art.45 alin.„1" şi ale art.81 alin.,,2" lit.e) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr. 134/29.09.2011 conform anexei ce face parte integrantă din prezenta. 

Art.2 Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 134/29.09.2011 rămân 

neschimbate. 

 Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 si AdministraŃia Domeniului Public sector 4, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competentelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 81/17.12.2012 
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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 modificarea Art.l şi Art.2(l) din HCLS4 NR.11/31.01.2011 

şi Art. 1 din Anexa la HCLS 4 NR. 11/31.01.2011 

 
 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

łinând seama de Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4; 

Analizând Referatul de Specialitate al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 4 sub Nr. 

1484/21.11.2012; 

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

În temeiul dispoziŃiilor art.45 alin.,,1" şi ale art.81 alin.,,2" lit.e) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă completarea Art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 11 

/31.01.2011 în sensul introducerii sintagmei „Rulote" asfel încît acest articol va avea următorul conŃinut,, 

Se aprobă activitatea de blocare a autovehiculelor, cu masa autorizată egală sau mai mare de 3,5 tone, a 

remorcilor şi rulotelor staŃionate în parcările de reşedinŃă sau de utilitate publică, pe drumurile publice sau 

pe terenurile aparŃinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti, de pe raza teritorială a 

sectorului 4. 

Art.2 Se aprobă completarea regulamentului privind activitatea de blocare a autovehiculelor, cu 

masa autorizată egală sau mai mare de 3,5 tone, a remorcilor şi rulotelor staŃionate în parcările de 

reşedinŃă sau de utilitate publică, pe drumurile publice sau pe terenurile aparŃinând domeniului public sau 

privat al Municipiului Bucureşti, de pe raza teritorială a sectorului 4, conform anexei de face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 11/31.01.2011 rămân 

neschimbate 
Art.4 Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4, Politia Locală sector 4 şi AdministraŃia 

Domeniului Public sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform 

competenŃelor. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2012 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 82/17.12.2012 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă  
  

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Juridice; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 1.9; 

În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege domnul consilier Constantin Moisă în funcŃia de preşedinte de şedinŃă pentru 

şedinŃa extraordinară din data 05.12.2012. 

Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 56 

Data: 05.12.2012  
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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 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 Raportul Comisiei de specialitate a 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. 

1162/06.09.2012 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; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

Consiliul Local Sector 6, 

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 633.749,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 619.057,00 mii lei la 

venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii al Consiliului Local Sector 6 pe anul 2012, în sumă de 61.567,00 mii lei, atât la venituri, cât şi la 

cheltuieli, conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul 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 246.900,00 mii lei credite 

externe, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1 şi 1a , anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 4. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Consiliului Local Sector 6 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2012, în sumă de 12.756,00 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, 

conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari de 

credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 



141 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 
 
Nr.: 57     

Data: 05.12.2012     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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 aprobarea conturilor de execuŃie pe trimestrul al IV-lea ale Sectorului 6 

al municipiului Bucureşti  pe anul 2012 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de Specialitate al 

DirecŃiei Economice. 

În temeiul  art. 49 alin. (12) şi alin. (13) din  Legea nr. 273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

În temeiul art. 45, alin. (2) lit a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi  alin. (4) din Legea  nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

   Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuŃie al bugetului local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe 

trimestrul al IV-lea al anului 2012, conform Anexelor  nr. 1 şi 2. 

  Art. 2. Se aprobă contul de execuŃie al bugetului împrumuturilor externe şi interne pe trimestrul al 

IV-lea al anului 2012, conform Anexei  nr. 3. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuŃie al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul  al IV-lea al 

anului 2012, conform Anexelor nr. 4 şi 5. 

Art. 4. Se aprobă contul de execuŃie al bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate din 

venituri proprii şi subvenŃii pe trimestrul al IV-lea al anului 2012, conform Anexelor nr. 6 şi 7. 

 Art. 5. (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, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 58     

Data: 05.12.2012     

 
*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 alegerea preşedintelui de şedinŃă  

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Juridice; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 1.9; 

 În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege domnul consilier Constantin Moisă în funcŃia de preşedinte de şedinŃă pe o 

perioadă de 3 luni, până la data de 31.03.2013. 

Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Manuel Avramescu Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 59 

Data: 19.12.2012 
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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 burselor şcolare şi cuantumul acestora 

pentru semestrul I - an şcolar 2012 – 2013 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6; 

Luând act de referatul de specialitate întocmit de AdministraŃia Şcolilor Sector 6 precum şi de 

referatul nr. 448 din data de 03.10.2012 a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 privind 

situaŃia numerică a burselor solicitate pe categorii de burse pentru semestrul I - an şcolar 2012 – 2013 

înregistrat la sediul AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 5598 din data de 04.10.2012; 

 łinând seama de Rapoartele de specialitate întocmite de comisiile de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6;  

 În temeiul prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educaŃia naŃională, precum şi 

prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăŃământul preuniversitar de stat;   

 În conformitate cu dispoziŃiile prevăzute la art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) şi alin. (4) din 

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

ulterioare. 

Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă pentru semestrul I - an şcolar 2012 – 2013, elevilor cuprinşi în învăŃămânul 

preuniversitar de stat din instituŃiile de învăŃământ de pe teritoriul Sectorului 6, un număr de 2721 burse 

şcolare (din care un număr de 35 burse de performanŃă, un număr de 532 burse de studiu, un număr de 

2059 burse de ajutor social) în cuantum de 130 lei precum şi un număr de 95 burse de ajutor social 

ocazional în cuantum de 130 lei, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2012. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 şi DirecŃia Economică din cadrul 

Primăriei Sector 6 împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se va face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Manuel Avramescu Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 60 

Data: 19.12.2012 
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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 modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88/29.04.2010 

în sensul înlocuirii d-nei Stana Dobromirescu, reprezentantul AgenŃiei pentru 

PrestaŃii Sociale a Municipiului Bucureşti cu d-nul Cornel Truşcă - reprezentant al AgenŃiei pentru PlăŃi şi 

InspecŃie Socială a Municipiului Bucureşti în cadrul Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector  6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei AdministraŃie Publică Locală; 

 łinând cont de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88/29.04.2010, precum şi adresa 

AgenŃiei pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială a Municipiului Bucureşti nr. 10172/15.11.2012 şi înregistrată la 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului cu nr. D/21389 în data de 19.11.2012; 

 În conformitate cu prevederile art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 88/29.04.2010 în sensul că d-na 

Stana Dobromirescu, reprezentantul AgenŃiei pentru PrestaŃii Sociale a Municipiului Bucureşti, având 

calitatea de membru în cadrul Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 6 va fi înlocuită de d-nul Cornel 

Truşcă - reprezentant al AgenŃiei pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială a Municipiului Bucureşti în cadrul 

Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector  6. 

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88/29.04.2010 rămân 

neschimbate. 

Art. 3. Comisia pentru ProtecŃia Copilului Sector 6 va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri conform competenŃelor legale. 

Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Manuel Avramescu Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

Nr.: 61 

Data: 19.12.2012                                                                                                                                                                                            
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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 respingerea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada DreptăŃii nr. 127-129”, 

Sector 6, pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 1230 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Departamentului Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - “Strada 

DreptăŃii nr. 127-129 ”,  Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

32529/4/2;08/10/2012 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungita 

in conformitate cu HCGMB nr. 324/2010 şi H.C.G.M.B. nr. 241/2011; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din 

Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada DreptăŃii nr. 127-129”, Sector 6, pentru 

construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 1230 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Manuel Avramescu Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

Nr: 62 

Data: 19.12.2012                                                                                        
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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 Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Preciziei nr. 24”, Sector 6 

pentru construire ansamblu rezidenŃial, pe un teren în suprafaŃă de 133673,57m.p., 
proprietate privată persoană juridică 

 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Departamentului Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu -  “Str. 
Preciziei nr. 24”,  Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 
2445/1/1;23/01/2012 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 
Consiliului Local al Sectorului 6; 
 łinând seama de prevederile: 
- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 
modificările ulterioare; 
-  P.U.Z. “Coordonator – Sector 6” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 213/2005;  
 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din 
Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
             Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. Preciziei nr. 24”, Sector 6, pentru construire 
ansamblu rezidenŃial pe un teren în suprafaŃă de 133673,57 m.p., proprietate privată persoană juridică. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate anterior, care fac referire la adresa 

poştală pusă în discuŃie, devin nule de drept. 
Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef  vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 
           Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 
Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Manuel Avramescu Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 63  

Data: 19.12.2012                                                              
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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 Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 36”, 

Sector 6, pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 151,39 m.p. 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Departamentului Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 36”,  Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

17411/4/1;21/05/2012 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită 

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010 şi H.C.G.M.B. nr. 241/2011; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din 

Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 36”, Sector 

6, pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 151,39 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate anterior, care fac referire la adresa 

poştală pusă în discuŃie, devin nule de drept. 
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Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef  vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

           Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Manuel Avramescu Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 64  

Data: 19.12.2012     
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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 sancŃionarea disciplinară a d-lui consilier local Anton Cristian Ioan 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

AdministraŃie Publică Locală; 

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Având în vedere adresa AgenŃiei NaŃionale de Integritate (A.N.I.) nr. 39019/ G/II/04.09.2012, 

înregistrată la Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, cu nr. 30525/12.09.2012, precum şi raportul 

de evaluare din data de 15.06.2012 prin care A.N.I. sesizează Consiliul Local Sector 6 al Municipiului 

Bucureşti, privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităŃilor de către dl consilier local Anton 

Cristian Ioan; 

łinând cont de prevederile art. 57 alin. (1) lit. (f) şi alin. (2) din Legea nr. 393/2004, privind 

Statutul aleşilor locali, coroborate cu art. 25 alin. (4) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în 

exercitarea funcŃiilor şi demnităŃilor publice pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 

înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Integritate precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative; 

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei; 

Având în vedere H.C.L. Sector 6 nr. 9/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare al Consiliului Local al Sectorului 6; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1: Se sancŃionează dl consilier local Anton Cristian Ioan cu retragerea indemnizaŃiei de 

şedinŃă, pentru o şedinŃă, întrucât în exercitarea mandatului de consilier local a acŃionat cu încălcarea 

regimului juridic al incompatibilităŃilor. 

Art. 2: (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia Juridică şi DirecŃia Economică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Manuel Avramescu Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 65 

Data: 19.12.2012 
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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 derulării şi finanŃării 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 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate comun întocmit 

de conducerea AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 şi de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială si ProtecŃia 

Copilului Sector 6;  

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

łinând seama de Hotărârea nr. 37/28.08.2012 privind aprobarea derulării şi finanŃării 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, de H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea 

Strategiei de Dezvoltare PerformanŃă Administrativă a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6 Bucureşti pentru perioada 2011-2018, de H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea 

Strategiei  naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale, de prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 

292/2011 a asistenŃei sociale, de prevederile art. 58 din Legea nr. 1/2011 a educaŃiei naŃionale, cu 

modificările şi completările ulterioare, de Ordinul Ministrului EducaŃiei Cercetării Tineretului şi Sportului cu 

nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Şcoală după şcoală”; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), d) şi f) şi alin. (6), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. 

d), j) şi n) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă 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 resursei 

umane implicate în proiectul “Şcoală după şcoală”. Categoriile de resurse umane ce pot fi retribuite sunt 

prevăzute în art. 13 din Ordinul Ministrului EducaŃiei Cercetării Tineretului şi Sportului cu nr. 5349/2011 

privind metodologia de Organizare a programului “Şcoală după şcoală”. Suma maximă alocată nu poate 
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depăşi în lunile de desfăşurare a programului, 5% din fondul de salarii al fiecărei unităŃi de învăŃământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 6 implicată în program.  

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 secundare din 

unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 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 

limita sumei de 1.827.000 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 1.827.000 lei, cheltuieli necesare funcŃionării 

programului. 

Art. 5. Toate unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 vor prezenta 

lunar AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 până la sfârşitul lunii respective situaŃia statelor de plată (detaliat 

nume şi prenume şi suma alocată) aferentă activităŃii personalului cuprins în programul “Şcoală după 

şcoală”. 

 Art. 6. PlăŃile efective ale statelor de plată de la articolul mai sus menŃionat se vor face în luna 

următoare depunerii acestora după verificările efectuate de personalul desemnat de conducerea 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar Sector 6. 

Art. 7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L.S. 6 nr. 37/28.08.2012 

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.  

Art. 8. (1)  Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 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, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Manuel Avramescu Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 66 

Data: 19.12.2012 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 
Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 
A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii 
Nivelului de Serviciu C5 – Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienŃilor 

 
Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C5 - Timpul de 
răspuns la apelurile telefonice ale clienŃilor transmis de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 
10077797/04.12.2012 înregistrată la AMRSP cu nr. 1114/04.12.2012;  
 
Având în vedere Referatul nr. 1166/18.12.2012 privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de 
Serviciu C5 - Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienŃilor, înaintat Consiliului Executiv al 
AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 
 
Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivele de Servicii, 
din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 
furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 
 
Luând în considerare Deciziile Consiliului Executiv al ARBAC nr. 3/2004, nr. 48/2004, nr. 50/2005, nr. 
40/2006, nr. 38/2007, nr. 26/2008 şi nr. 24/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 32/2010 şi 
nr. 32/2011;  
 
În temeiul prevederilor  art. 7, literele a) şi  b), a art.14.2  şi art. 16, literele a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 
aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi a prevederilor Actului AdiŃional la Statutul AMRSP aprobat prin 
HCGMB nr. 112/30.08.2012, 
 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
D E C I D E: 

 
Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C5 – Timp de 
răspuns la apelurile telefonice ale clienŃilor, prezentată în Anexa, care face parte integrantă din prezenta 
Decizie.  
Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaŃii care demonstrează că datele 
raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund 
realităŃii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 
 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

                                                                                             Cabinet de Avocatură,    

                                                                                      Avocat Radu Florinel Dumbrăveanu 

 

Bucureşti 

Nr. 42/21.12.2012 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 
Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 
A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu B3 – 
Timpul dintre notificarea înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia 

 
Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu B3 – Timpul 
dintre notificarea înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia, transmis la AMRSP de S.C. Apa 
Nova Bucureşti S.A. la data de 14.12.2012; 

Având în vedere Referatul nr. 1167/18.12.2012 privind analizarea şi verificarea Raportului S.C. Apa Nova 
Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu B3, înaintat Consiliului 
Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de 
Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu 
privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

Având în vedere prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 1/2003, nr. 21/2003, nr. 
18/2004, nr. 23/2005, nr. 1/2007, nr. 1/2008 şi nr. 27/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 
15/2009, nr. 30/2010 şi nr. 33/2011; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 
aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi a prevederilor Actului AdiŃional la Statutul AMRSP aprobat prin 
HCGMB nr. 112/ 30.08.2012 ; 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
D E C I D E: 

 
Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu B3 – Timpul 
dintre notificarea înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia, prezentată în Anexa, care face parte 
integrantă din prezenta Decizie. 
 
Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaŃii care demonstrează că datele 
raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund 
realităŃii, va putea determina revizuirea punctului de vedere al AMRSP privind aprobarea Scrisorii de 
Certificare a ConformităŃii.  

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

                                                                                             Cabinet individual de avocatură,    

                                                                                        « RADU FLORINEL DUMBRĂVEANU»      

Bucureşti 

Nr.  43/21.12.2012 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 
Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 
A M R S P 

D E C I Z I E 
 
Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.3 – 

Eliminarea apelor reziduale în urma unei prăbuşiri/înfundări de canal colector 
 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.3 – 
Eliminarea apelor reziduale în urma unei prăbuşiri/înfundări de canal colector, transmis la AMRSP de 
S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. la data de 14.12.2012; 
 
Având în vedere Referatul nr. 1168/18.12.2011 privind analizarea şi verificarea Raportului S.C. Apa Nova 
Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.3, înaintat Consiliului 
Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 
 
Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de 
Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu 
privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 
 
Având în vedere prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 2/2003, nr. 21/2003, nr. 
21/2004, nr. 2/2005, nr. 2/2006, nr. 2/2007, nr. 2/2008 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 
16/2009; nr. 31/2010 şi nr. 34/2012 ; 
 
În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 
aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi a prevederilor Actului AdiŃional la Statutul AMRSP aprobat prin 
HCGMB nr. 112/ 30.08.2012 ; 
 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
D E C I D E: 

 
Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor 
reziduale în urma unei prăbuşiri/înfundări de canal colector, prezentată în Anexa, care face parte 
integrantă din prezenta Decizie. 
 
Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaŃii care demonstrează că datele 
raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund 
realităŃii, va putea determina revizuirea punctului de vedere AMRSP privind aprobarea Scrisorii de 
Certificare a ConformităŃii.  
 

DIRECTOR GENERAL 
Adrian CRISTEA 

 
                                                                                             Cabinet individual de avocatură,    

                                                                              « RADU FLORINEL DUMBRĂVEANU» 
 

Bucureşti 
Nr.  44/21.12.2012 

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


