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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
PRIMAR GENERAL 

 

D I S P O Z I ł I E 

 

Nr. 196 din 22.02.2012 

 

 Având în vedere referatul DirecŃiei AsistenŃă Tehnică şi 

Juridică nr.  326 din data de 7.02.2012; 

 În conformitate cu prevederile art. 5 (1) şi (2) din Legea nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public, 

actualizată; art. 10 (2) din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaŃiile de interes public, HCGMB nr. 

174/2010 privind reducerea numărului total de posturi şi 

aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al 

primarului general, a aparatului permanent de lucru al CGMB şi a 

serviciilor instituŃiilor publice de interes local ale municipiului 

Bucureşti, conform prevederilor OUG nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

HCGMB nr. 42/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 61 şi art. 68 (1) din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală , republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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PRIMARUL GENERAL 

D I S P U N E :  

 

 Art. 1 - DirecŃia AsistenŃă Tehnică şi Juridică va face public 

din oficiu, următoarele informaŃii de interes public: 

(1) Actele normative care reglementează organizarea şi 

funcŃionarea Primăriei Municipiului Bucureşti, conform 

Anexei nr. 1; 

(2) Structura organizatorică, programul de funcŃionare, 

programul de audienŃe al Primăriei Municipiului Bucureşti, 

conform Anexei nr. 2; 

(3) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea 

Primăriei Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 3; 

(4) Coordonatele de contact ale Primăriei Municipiului 

Bucureşti, conform Anexei nr. 4; 

(5) Sursele financiare, bugetul şi bilanŃul contabil al Primăriei 

Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 5; 

(6) Programele şi strategiile Primăriei Municipiului Bucureşti, 

prin direcŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General, conform Anexei nr. 6; 

(7) Lista cuprinzând documentele de interes public, conform 

Anexei nr. 7; 

(8) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau 

gestionate de către direcŃiile din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului general, conform Anexei nr. 8; 
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(9) Lista actelor normative aplicabile desfăşurării activităŃii 

direcŃiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

general al municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 9; 

(10) ModalităŃile de contestare a deciziei instituŃiei, în situaŃia 

în care persoana se consideră vătămată în privinŃa 

dreptului de acces la informaŃiile de interes public 

solicitate, conform Anexei nr. 10. 

 Art. 2 - DirecŃia AsistenŃă Tehnică şi Juridică va publica şi 

va actualiza anual informaŃiile cuprinse la art. 1. 

 Art. 3 - Accesul la informaŃiile de interes public, comunicate 

din oficiu se realizează prin: 

a) afişare la sediul instituŃiei; 

b) publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

şi pe pagina de internet proprie; 

c) consultarea la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, 

în spaŃii destinate în acest sens. 

 Art. 4 - DirecŃia AsistenŃă Tehnică şi Juridică va elabora şi 

va publica raportul anual privind accesul la informaŃiile de interes 

public, întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 123/2002 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public. 

 Art. 5 - DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului general răspund de respectarea prevederilor art. 12 din 

Legea nr. 544/2001, având obligaŃia să identifice şi să actualizeze 

informaŃiile care sunt exceptate de la accesul liber, potrivit legii. 
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 Art. 6 - Anexele nr. 1 - 10 fac parte integrantă din prezenta 

dispoziŃie. 

 Art. 7 - La data intrării în vigoare a prezentei, prevederile 

DispoziŃiei nr. 577/2010 îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. 8 - DirecŃia AsistenŃă Tehnică şi Juridică, DirecŃia 

RelaŃii Publice şi Informare, DirecŃia AdministraŃie Publică şi 

DirecŃia Sisteme Informatice vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziŃii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 TUDOR TOMA 
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Secretar General 
DirecŃia AsistenŃă Tehnică şi Juridică a CGMB 

 

NOTĂ 

pentru îndreptarea erorii materiale  

din Hotărârea C.G.M.B. nr. 90/28.04.2011 

 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti 

sub nr. 1056179/30.01.2012 şi la DirecŃia AsistenŃă Tehnică şi 

Juridică sub nr. 278/31.01.2012 domnul arh. Vultureanu Dan, în 

calitate de elaborator al proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal Str. TeliŃa nr. 37, sector 5, ne aduce la 

cunoştinŃă faptul că prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 90/28.04.2011 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. TeliŃa nr. 37, 

sector 5, s-a redactat din eroare în cuprinsul hotărârii mai sus-

menŃionată, la art. 1 FuncŃiune aprobată: extindere locuinŃă 

existentă în loc de locuinŃă individuală, aşa cum este menŃionat în 

Avizul de urbanism nr. 5/1/3/11.02.2009 - R16.02.2010. 

FaŃă de cele de mai sus, în conformitate cu art. 71 alin. (1) 

din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, se impune 

îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii C.G.M.B. nr. 

90/28.04.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. 

TeliŃa nr. 37, sector 5, după cum urmează: 
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- Art. 1 din hotărâre - FuncŃiune aprobată: extindere 

locuinŃă existentă se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„FuncŃiune aprobată: locuinŃă individuală". 
 
 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Dincă 

Dumitru şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti 

 

 În baza referatului Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi al Secretarului General al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal, 

înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Municipiului 

Bucureşti cu nr. 469/6/22.02.2012 şi la DirecŃia AsistenŃă Tehnică 

şi Juridică sub nr. 478/22.02.2012, prin care se comunică faptul 

că domnul Dincă Dumitru a fost exclus din Partidul Democrat 

Liberal şi se solicită vacantarea postului deŃinut de acesta în 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 9 alin. (2) lit. h^1), art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind 

statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 



14 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier 

al domnului Dincă Dumitru, ca urmare a pierderii calităŃii de 

membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales şi se 

declară vacant postul de consilier din Cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.02.2012 

Nr. 37 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti al domnului  

Popescu Tudor Cristian 

 

 Având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal, 

înregistrată la Cabinetul Secretarului General cu nr. 

469/6/22.02.2012 şi la DirecŃia AsistenŃă Tehnică şi Juridică sub 

nr. 478/22.02.2012, prin care se propune domnul Popescu Tudor 

Cristian pentru funcŃia de consilier; 

 Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 

393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic - Se validează mandatul de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Popescu 
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Tudor Cristian, pe locul rămas vacant în urma încetării 

mandatului domnului Dincă Dumitru, ca urmare a pierderii calităŃii 

de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.02.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.02.2012 

Nr. 38 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unor ajutoare financiare de urgenŃă judeŃelor 

Vrancea şi Buzău afectate de ninsorile abundente 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale OperaŃiuni; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 36 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. a) şi 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă acordarea sumei de 2.000.000 lei judeŃelor 

Vrancea şi Buzău, afectate de ninsorile abundente din lunile 

ianuarie -februarie 2012, astfel: 

 a)JudeŃul Vrancea 1.000.000 lei 
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 b)JudeŃul Buzău 1.000.000 lei 

 Art.2 Primarul General al Municipiului Bucureşti va include 

aceste sume în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 

2012 la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale" subcapitol 

54.02.50 "Alte servicii publice generale" al. 51.01.24 "Transferuri 

din bugetele consiliilor locale şi judeŃene pentru acordarea unor 

ajutoare către unităŃile administrativ-teritoriale în situaŃii de 

extremă dificultate". 

 Art.3 Sumele vor fi alocate cu prioritate şi de urgenŃă către 

Consiliul JudeŃean Vrancea şi Consiliul JudeŃean Buzău de la 

articolele bugetare specificate la art. 2 până la aprobarea 

bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2012. 

 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 

23.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.02.2012 

Nr. 39 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind repartizarea pe sectoarele municipiului Bucureşti a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate 

finanŃării drepturilor privind acordarea de produse lactate, de 

panificaŃie, miere de albine şi implementării consumului de fructe 

proaspete în şcoli conform Legii bugetului de stat pe anul 2012 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (2) şi art. 

81 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 În aplicarea Legii nr. 293/2011 a bugetului de stat pe 

anul 2012, art. 2 alin. (3) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 

nr. 96/2002, privind acordarea de produse lactate şi de panificaŃie 

pentru elevii din clasele I - IV din învăŃământul de stat, se 
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repartizează suma de 25.990,01 mii lei din care, pentru 

acordarea de produse lactate, de panificaŃie şi miere 24.135 mii 

lei şi 1.885,01 mii lei pentru programul de încurajare a 

consumului de mere, astfel: 

 

a) Sectorul 1: 4.282,55 mii lei din care: 

 - 3.986,00 mii lei produse lactate, de panificaŃie şi miere  

- 296,55 mii lei pentru consumul de mere 

b) Sectorul 2: 5.096,38 mii lei din care: 

 - 4.736,00 mii lei produse lactate, de panificaŃie şi miere  

 - 360,38 mii lei pentru consumul de mere 

c) Sectorul 3: 4.540,14 mii lei din care: 

 - 4.208,00 mii lei produse lactate, de panificaŃie şi miere  

- 332,14 mii lei pentru consumul de mere 

d) Sectorul 4: 4.006,39 mii lei din care: 

 - 3.720,00 mii lei produse lactate, de panificaŃie şi miere 

 - 286,39 mii lei pentru consumul de mere 

e) Sectorul 5: 4.119,12 mii lei din care:  

      - 3.822,00 mii lei produse lactate, de panificaŃie şi miere; 

 - 297,12 mii lei pentru consumul de mere  

f) Sectorul 6: 3.945,43 mii lei din care: 

 - 3.663,00 mii lei produse lactate, de panificaŃie şi miere 

 - 282,43 mii lei pentru consumul de mere 
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 Art.2 Se aprobă repartizarea pe trimestre a sumelor de la 

art. 1 astfel: 
 

 TOTAL AN Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim. 4 

Primăria Sectorului 1 4282,55 1349,00 236,00 1349,00 1348,55 

Primăria Sectorului 2 5096,38 1605,00 280,00 1605,00 1606,38 

Primăria Sectorului 3 4540,14 1430,00 250,00 1430,00 1430,14 

Primăria Sectorului 4 4006,39 1262,00 220,00 1262,00 1262,39 

Primăria Sectorului 5 4119,12 1298,00 226,00 1298,00 1297,12 

Primăria Sectorului 6 3945,43 1243,00 217,00 1243,00 1242,43 

 

 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică DirecŃiei Generale a 

FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti şi Consiliilor 

sectoarelor municipiului Bucureşti. 
 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.02.2012 

Nr. 40 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind repartizarea pe sectoarele municipiului Bucureşti a 

sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale pentru finanŃarea programelor 

de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanŃare locală pe anul 2012 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

General al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al 

DirecŃiei Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 32 şi art. 33 din 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (2) şi 

art. 81 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Din sumele din cotele defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor sectoarelor, se repartizează în 

anul 2012, suma de 80.996 mii lei pentru susŃinerea programelor 

de dezvoltare locală şi pentru susŃinerea proiectelor de 

infrastructură ce necesită cofinanŃare locală, astfel 

Sectorul 1:    1.500 mii lei 

Sectorul 2 : 16.000 mii lei 

Sectorul 3 : 16.000 mii lei 

Sectorul 4 : 16.000 mii lei 

Sectorul 5 :15.496 mii lei 

Sectorul 6: 16.000 mii lei 

 Art.2 Prezenta hotărâre se comunică DirecŃie Generale a 

FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti şi Consiliilor 

sectoarelor municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.02.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.02.2012 

Nr. 41  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenŃi 

documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie pentru 

execuŃia lucrărilor de consolidare la imobilul situat în  

str. Vânători nr. 17, sector 5 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană - DirecŃia 

InvestiŃii; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 96/30.11.2011; 

 În conformitate cu prevederile: 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcŃiilor existente, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Anexei nr. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. 20/1994 
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privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcŃiilor 

existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate în clasa I 

de risc seismic şi care prezintă pericol public pentru anul 2011 şi 

estimare cheltuieli proiectare consolidări, poz. 24. 

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

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

publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenŃi 

documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie pentru 

execuŃia lucrărilor de consolidare la imobilul situat în str. Vânători 

nr. 17, sector 5, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

transferuri de la bugetul de stat pentru locuinŃele aflate în 

proprietatea persoanelor fizice şi de la bugetul local pentru 

locuinŃele administrate de AdministraŃia Fondului Imobiliar. 
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 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.02.2012 

Nr. 42 
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Anexa nr. 1 

la HCGMB nr. 42/2012 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului consolidare 

imobil situat în str. VÂNĂTORI nr. 17, sector 5 

  

 Valoarea totală a lucrărilor de consolidare este de 

2.889.992,50 lei, inclusiv TVA, din care valoarea construcŃii-

montaj este de 2.073.290,06, inclusiv TVA, calculată în preŃuri 

luna iunie 2011, conform Devizului general din DocumentaŃia de 

avizare a lucrărilor de intervenŃie, elaborată de S.C. ROCOM 

S.R.L. 

 Indicele de actualizare este 1,0072 (iun. 2011 - nov. 2011), 

conform Institutului NaŃional de Statistică. 

 

- lei, inclusiv TVA - 
 Indicatori 

tehnico-
economici 
conf. Deviz 

gen. 

Indicatori 
tehnico-

economici 
actualizaŃi luna 

nov. 2011 

Transferuri de 
la bugetul de 

stat 
 
 

85,491% 

Buget local 
 
 
 
 

14,509% 
Valoare investiŃie   

TOTAL 
din care C+M 

 
2.889.992,50  
2.073.290,06 

 
2.910.732,51 
2.088.169,01 

 
2.488.417,04  
1.785.198,51 

 
422.315,48 
302.970,50 

SuprafaŃa desf. (m2) 980,03 
Nr. spaŃii 9 

Durata de realizare a investiŃiei: 24 luni calendaristice 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃie Spitalul 

Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele - Reabilitare InstalaŃii Termice 

InstalaŃia Interioară de Climatizare cu Ventiloconvectoare 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii şi al AdministraŃiei 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei de sănătate şi protecŃie socială, 

raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 81/22.09.2011; 

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

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃie Spitalul 

Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele - Reabilitare InstalaŃii Termice 

InstalaŃie Interioară de Climatizare cu Ventiloconvectoare, 

prevăzuŃi în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti şi din alte surse legal 

constituite. 

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.02.2012 

Nr. 43 
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ANEXA 

La HCGMB nr.:43/23.02.2012 

 

Indicatori tehnico- economici si a docuemntatiei faza SF pentru 

obiectivul: 

Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele  

REABILITARE INSTALAłII TERMICE INSTALAłIE 

INTERIOARĂ DE CLIMATIZARE CU VENTILOCONVECTOARE 

conform Devizului General privind cheltuielile necesare investiŃiei 

este de: 
TOTAL GENERAL                        :  1.359.596,61 Lei 
Din care: 
C+I                                                : 

 
   514.648,36 Lei 

Echipamente                                 :    638.352,00 Lei 
TOTAL C+I+E                               : 1.153.000,00 Lei 
Organizare de şantier                    :      12.866,21 Lei 

  la un curs de 1 Euro= 4.2419   Lei  

 Toată finanŃarea va fi asigurată din bugetul Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi va fi eşalonată pe o perioadă de 3 luni. 

 Eşalonarea investiŃiei este următoarea 

 
- Anul (2011) 
TOTAL                                  : 

 
1.359.596,61 Lei 

Din care: 
C+I                                        : 

 
   514.648,36 Lei 

Echipamente                         :    638.352,00 Lei 
TOTAL C+I+E                       : 1.153.000,00 Lei 

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

Sursa de finanŃare: Buget local 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃie Spitalul 

Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele - Modernizare spaŃii medicale, 

mansardare, supraetajare 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii şi al AdministraŃiei 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei de sănătate şi protecŃie socială, 

raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 8/21.02.2011; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃie Spitalul 

Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele - Modernizare spaŃii medicale, 

mansardare, supraetajare, prevăzuŃi în anexa care face parte 

integrantă din prezenrta hotărâre. 

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

din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti şi din alte surse legal 

constituite. 

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.02.2012 

Nr. 44 
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ANEXA 

La HCGMB nr.:44/23.02.2012 

 

Indicatori tehnico - economici si a documentaŃiei faza SF pentru 

obiectivul: 

Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele spatii medicale, 

mansardare – supraetajare 

conform Devizului General privind cheltuielile necesare investiŃiei 

este de:   

Total:                                     18.221.676.93 RON inclusiv TVA , 

din care: C+I                          12.210.304,44 RON inclusiv TVA  

 Toată finanŃarea va fi asigurată din bugetul Primăriei 

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

 Eşalonarea investiŃiei este următoarea :  

-Anul 1(2011) 

                        Total:      1.221.676,93 RON inclusiv TVA , 

                                              din care: 

                                  C+I          810.304,44 RON inclusiv TVA. 

 -Anul II (2012) 

                         Total:    17.000.000,00 RON inclusiv TVA , 

                                             din care: 

                                   C+I      11.400.000,00 RON inclusiv TVA. 

 

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

Sursa de finanŃare: Buget local 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti - 

Amenajare interioară şi exterioară Casa Anton Pann 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, 

învăŃământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 98/20.12.2011; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului -cadru al documentaŃiei tehnico - economice aferente 

investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 

- Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea „InstrucŃiunilor de 

aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului - cadru al documentaŃiei tehnico - economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 
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de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti - 

Amenajare interioară şi exterioară Casa Anton Pann, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

fonduri alocate de la bugetul local. 

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Biblioteca 

Metropolitană 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 

23.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.02.2012 

Nr. 45 
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Anexa la HCGMB nr. 45/23.02.2012 

 

Indicatorii tehnico-economici aferenŃi studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul de investiŃii al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti 

AMENAJARE INTERIOARĂ Şl EXTERIOARĂ 

CASA ANTON PANN 

 

• Valoarea totală a investiŃiei 682.307,48 LEI 

(1 EURO= 4,3146 LEI)  

 

din care Cheltuieli neprevăzute 88.996,63 LEI 

 

• Durata execuŃiei 6 LUNI 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între 

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor prin DirecŃia Generală 

AnticorupŃie şi Municipiul Bucureşti, în vederea promovării unor 

mesaje cu conŃinut informativ - preventiv anticorupŃie şi pentru 

diversificarea canalelor de informare a societăŃii civile 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Implementare Politici Publice; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, 

cooperare şi asociere cu alte autorităŃi publice din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În baza adresei Ministerului AdministraŃiei şi Internelor - 

DirecŃia Generală AnticorupŃie cu nr. 359701/S.R.P./20.02.2012, 

înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti prin CRM: 

1060179/21.02.2012; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între 

Municipiul Bucureşti şi Ministerul AdministraŃiei şi Internelor prin 

DirecŃia Generală AnticorupŃie, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să semneze pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, 

Protocolul de colaborare prevăzut la art. 1. 

 Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 229/2011 se abrogă. 

 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 

23.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 23.02.2012 

Nr. 46  
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ANEXA 

La HCGMB NR. 46/2012 

PROTOCOL DE COLABORARE 

ÎNTRE MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR PRIN 

DIRECłIA GENERALĂ ANTICORUPłIE ŞI MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 

 

 În vederea promovării unor mesaje cu conŃinut informativ - 

preventiv anticorupŃie şi pentru diversificarea canalelor de 

informare a societăŃii civile. 

 În baza dispoziŃiilor art. 4 alin (1) din ordonanŃa de urgenŃă 

a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcŃionarea 

Ministerului AdministraŃiei şi Internelor, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 15/2008 cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

publică locală, republicată, eu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR prin 

DIRECłIA GENERALĂ ANTICORUPłIE, cu sediul în Şoseaua 

OlteniŃei nr. 390A, sector 4. Bucureşti, reprezentată prin Director 

General, chestor de poliŃie dr. ARION-łIGĂNAŞU JĂNICĂ 

 şi 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI, cu sediul în Splaiul IndependenŃei nr. 

291-293. sect. 6 Bucureşti reprezentat prin Primar General Prof. 

Dr. SORIN MIRCEA OPRESCU 

 au convenit următoarele: 

 Art. 1 Obiectul acordului constă în promovarea şi 

prezentarea activităŃii de prevenire şi combatere a corupŃiei. 

 Art. 2 AutorităŃile administraŃiei publice de la nivelul 

municipiului Bucureşti vor asigura achiziŃionarea, în baza 

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

materialelor de promovare, afişe, pliante şi alte materiale 

promoŃionale care vor conŃine machete de prezentare a activităŃii 

de prevenire şi combatere a corupŃiei desfăşurată de Ministerul 

AdministraŃiei şi Internelor prin DirecŃia Generală AnticorupŃie, 

precum şi mesaje anticorupŃie. 

 Art. 3 AutorităŃile administraŃiei publice de la nivelul 

municipiului Bucureşti  vor facilita expunerea afişelor şi pliantelor 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, astfel încât 

conŃinutul acestora să fie cât mai vizibil cu putinŃă. 

 Art. 4 DirecŃia Generală AnticorupŃie din cadrul Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor va pune la dispoziŃie textele şi 

conŃinutul materialelor de promovare a activităŃii de prevenire şi 

combatere a corupŃiei. 

 Art. 5 DirecŃia Generală AnticorupŃie din cadrul Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor va asigura personalul de specialitate 
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necesar în acŃiunile de promovare a activităŃii de prevenire şi 

combatere a corupŃiei. 

 Art. 6 Protocolul de colaborare îşi produce efectele de la 

data semnării de către părŃi şi are valabilitate pe durată 

nedeterminată. 

 Art. 7 Prezentul protocol poate fi modificat sau denunŃat de 

către parii . de comun acord  numai prin act adiŃional aprobat prin 

hotărârea Consiliului General ai Municipiului Bucureşti. 

 

 Încheiat astăzi _____________ , în două exemplare, fiecare 

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

semnătură şi ştampilă recunosc că au primit un exemplar din 

protocol . 

 

Municipiul Bucureşti Ministerul AdministraŃiei şi 

Internelor 

DirecŃia Generală 

AnticorupŃie 

 

PRIMAR GENERAL DIRECTOR GENERAL 

 

Prof. Dr. Sorin Mircea 

OPRESCU 

Dr. Jănică ARION łIGĂNAŞU, 

Chestor de poliŃie 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind schimbarea denumirii de strada Buestrului, sector 2 în 

strada Beirut 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Comisiei de Atribuire de 

Denumiri a Municipiului Bucureşti nr. 01/23.02.2012; 

 În conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) din OrdonanŃa 

Guvernului României nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) 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 „str. Buestrului" din 

sectorul 2 cu denumirea „strada Beirut". 



44 

 

 Art.2 Strada sus menŃionată se identifică potrivit planului de 

situaŃie anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.02.2012. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.02.2012 

Nr. 47 
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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. 186/2008 privind 

însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu, Comisiei economice, 

buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeŃelor; 

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

art. 119 şi art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti, după cum 

urmează: 

 (1) Se anulează poziŃiile nr. 10532, 10533 şi 10535 din 

inventarul domeniului public, imobilele fiind identificate potrivit 

anexei nr. 1. 

 (2) Se completează domeniul public cu imobilele 

identificate potrivit anexei nr. 2. 

 Art.2 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul 

public al Municipiului Bucureşti a imobilului situat în Bucureşti, str. 

Sutaşului nr. 30, sector 1, cu nr. cadastral 26424/1, având datele 

de identificare prevăzute în anexa nr. 3. 

 Art.3 Se împuterniceşte conducerea Teatrului Municipal 

„Lucia Sturdza Bulandra" pentru depunerea diligenŃelor necesare 

la îndeplinirea formalităŃilor de publicitate imobiliară şi achitării 

taxelor aferente, în sensul înscrerii/rectificării CărŃii Funciare. 

 Art. 4 Se aprobă darea în administrare către Teatrul 

Municipal „lucia Strurza Bulandra” a imobilelor prevăzute în 

anexele nr. 2 şi nr. 3.  

 Art.5 Anexele la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind 

însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Bucureşti şi la Hotărârea C.G.M.B. nr. 227/2009 
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privind încadrarea Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra" în 

categoria instituŃiilor de spectacole de repertoriu, precum şi 

aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcŃii 

şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale instituŃiei se 

modifică în mod corespunzător. 

 Art.6 Anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.7 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Teatrul Municipal 

„Lucia Sturdza Bulandra" vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.02.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.02.2012 

Nr. 48 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti ca membru în Consiliul de AdministraŃie al 

Clubului Copiilor nr. 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, învăŃământ, 

Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte şi sport 

şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii educaŃiei naŃionale nr. 

1/2011; 

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează domnul Voicu Mihai, reprezentant al 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca membru în 

Consiliul de AdministraŃie al Clubului Copiilor nr. 1. 
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 Art.2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi persoana 

nominalizată la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.02.2012 

Nr. 49 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea unei comisii de analiză şi verificare 

 a activităŃii AdministraŃiei Străzilor 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 54 alin. 7 şi art. 45 alin. 1 şi alin. 

4 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 constituirea unei comisii de analiză şi 

verificare a activităŃii AdministraŃiei Străzilor, având următoarea 

componenŃă:  

1. Doamna consilier CGMB Cosma Maria Roxana  

2. Domnul consilier CGMB BăcăinŃan Irimie Gabriel  

3. Domnul consilier CGMB Raicu Mircea Cristian  

4. Doamna consilier CGMB Cruceanu Elena  

5. Domnul consilier CGMB Prioteasa Doru  

6. Domnul consilier CGMB Tănase Ion Gabriel  

7. Domnul consilier CGMB Pîrvu Cosmin Gabriel.  
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 Art.2 Comisia prevăzută la art.1 îşi va desfăşura activitatea 

pe o perioadă de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

hotărâri şi va avea următoarele obiective: 

a) verificarea situaŃiei economice a AdministraŃiei Străzilor. 

b) analizarea modului de îndeplinire a atribuŃiilor şi sarcinilor 

personalului de conducere din cadrul AdministraŃiei Străzilor. 

c) verificarea contractelor încheiate de AdministraŃia Străzilor 

pentru arterele aflate în administrarea acesteia. 

d) verificarea stării actuale a arterelor aflate în administrarea 

AdministraŃiei Străzilor. 

e) elaborarea de propuneri de măsuri pentru creşterea activităŃii 

AdministraŃiei Străzilor. 

 Art.3 La expirarea perioadei prevăzute la art. 2, Comisia va 

prezenta Consiliului General al Municipiului Bucureşti un raport 

cuprinzând concluziile activităŃilor desfăşurate. 

 Art.4 Persoanele prevăzute la art. 1 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 

23.02.201 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ Refuz contrasemnarea 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 23.02.2012 

Nr. 50 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Secretar general 
 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

 Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, refuz 

contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 50/ 23.02.2012 privind costituirea unei comisii 
de analiză şi verificare a activităŃii Administratei Srăzilor, 

pentru următoarele motive: 

 Proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi 

suplimentară a şedinŃei ordinare a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti din data de 23.02.2012, neavând raportul 

direcŃiei de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului 

Bucureşti, în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 

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

unde se prevede că „proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de 

zi a şedinŃei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt 

însoŃite de raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în 

termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de 

raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepŃia cazurilor 

prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (4)". 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea unei comisii de analiză  

şi verificare a activităŃii AdministraŃiei  

Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaŃiilor verzi din zonele urbane; 

 În temeiul prevederilor art. 54 alin. 7 şi art. 45 alin. 1 şi alin. 

4 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 constituirea unei comisii de analiză şi 

verificare a activităŃii AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement 

Bucureşti, având următoarea componenŃă: 

1. Domnul consilier CGMB łica HoraŃiu Florin 

2. Domnul consilier CGMB Murg Călin 

3 Domnul consilier CGMB Ivaşcu Tiberiu 

4. Domnul consilier CGMB Voicu Mihai 

5. Domnul consilier CGMB Tănase Ion Gabriel 
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6. Domnul consilier CGMB Răileanu Marius 

7. Domnul consilier CGMB Popa Grigore loan 

 Art.2 Comisia prevăzută la art. 1 îşi va desfăşura activitatea 

pe o perioadă de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

hotărâri şi va avea următoarele obiective: 

a) verificarea situaŃiei economice a AdministraŃiei Lacuri, 

Parcuri şi Agrement Bucureşti. 

b) analizarea modului de îndeplinire a atribuŃiilor şi sarcinilor 

personalului de conducere din cadrul AdministraŃiei Lacuri, 

Parcuri şi Agrement Bucureşti. 

c) verificarea contractelor încheiate de AdministraŃiei Lacuri, 

Parcuri şi Agrement Bucureşti pentru imobile (clădiri, şi/sau 

terenuri) aflate în administrarea acesteia. 

d) verificarea stării actuale a spaŃiilor verzi, parcurilor şi lacurilor 

din Municipiul Bucureşti aflate în administrarea AdministraŃiei 

Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti. 

e) elaborarea de propuneri de măsuri pentru creşterea eficienŃei 

activităŃii AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti. 

 Art.3 La expirarea perioadei prevăzute la art. 2, Comisia va 

prezenta Consiliului General al Municipiului Bucureşti un raport 

cuprinzând concluziile activităŃilor desfăşurate. 
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Art.4 Persoanele prevăzute la art. 1 şi AdministraŃia 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 

23.02.2012. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ Refuz contrasemnarea 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.02.2012 

Nr. 51 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Secretar general 
 

OPINIE MOTIVATĂ 
 

 Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, refuz 
contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 51/ 23.02.2012 privind costituirea unei comisii 

de analiză şi verificare a activităŃii Administratiei Lacuri, 
Parcuri şi Agrement Bucureşti, pentru următoarele motive: 

 Proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi 

suplimentară a şedinŃei ordinare a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti din data de 23.02.2012, neavând raportul 

direcŃiei de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului 

Bucureşti, în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 

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

unde se prevede că „proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de 

zi a şedinŃei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt 

însoŃite de raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în 

termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de 

raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepŃia cazurilor 

prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (4)". 
 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 
Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea unei comisii de analiză şi verificare a activităŃii 

DirecŃiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice din cadrul 

Primăriei Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 54 alin. (7) şi art. 45 alin.(1) şi 

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

locală, republicată. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă constituirea unei comisii de analiză şi 

verificare a activităŃii DirecŃiei Generale Infrastructură şi Servicii 

Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având 

următoarea componenŃă: 

1. Nemeş Carmen Ionela 

2. Gâf-Deac loan 

3. Pîrvu Cosmin Gabriel 

4. Pop Romeo Teodor 

5. Gorodea Tiberiu Silviu loan 

 Art.2 Comisia prevăzută la art.1 îşi va desfăşura activitatea 

pe o perioadă de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

hotărâri şi va avea următoarele obiective.  
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a) analizarea modului de îndeplinire a atribuŃiilor şi sarcinilor 

personalului din cadrul DirecŃiei Generale Infrastructură şi Servicii 

Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti; 

b) verificarea contractelor încheiate de DirecŃia Generală 

Infrastructură şi Servicii publice din cadrul primăriei Municipiului 

Bucureşti; 

c) elaborarea de propuneri de măsuri pentru creşterea eficienŃei 

activităŃii DirecŃiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice din 

cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti. 

 Art.3 La expirarea perioadei prevăzute la art.2, Comisia va 

prezenta Consiliului General al Municipiului Bucureşti un raport 

cuprinzând concluziile activităŃilor desfăşurate. 

 Art.4 Persoanele prevăzute la art.1 şi DirecŃia Generală 

Infrastructură şi Servicii Publice din cadrul Primăriei 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 

23.02.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ Refuz contrasemnarea 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.02.2012 

Nr. 52 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Secretar general 
OPINIE MOTIVATĂ 

 
 Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, refuz 
contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 52/ 23.02.2012 privind constituirea unei comisii 

de analiză şi verificare a activităŃii DirecŃiei Generale 
Infrastructură şi Servicii Publice din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti, pentru următoarele motive: 

 Proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi 

suplimentară a şedinŃei ordinare a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti din data de 23.02.2012, neavând raportul 

direcŃiei de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului 

Bucureşti, în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 

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

unde se prevede că „proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de 

zi a şedinŃei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt 

însoŃite de raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în 

termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de 

raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepŃia cazurilor 

prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (4)". 
 

SECRETAR GENERAL 
al Municipiului Bucureşti 

Tudor TOMA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiŃii - “Hospice Caraiman” din cadrul 

Complexului MultifuncŃional Caraiman 

 

 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1 

precum şi Raportul de Specialitate întocmit de către Complexul 

MultifuncŃional Caraiman din care reiese necesitatea şi 

oportunitatea realizării investiŃiei “Hospice Caraiman”din cadrul 

Complexului MultifuncŃional Caraiman; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu completările şi 

modificările ulterioare; 

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

obiectivului de investiŃii “Hospice Caraiman”din cadrul 
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Complexului MultifuncŃional Caraiman”, prevăzuŃi în Anexa nr. 1, 

care face parte din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. FinanŃarea obiectivului de investiŃii ai cărui indicatori 

tehnico-economici sunt prevăzuŃi în anexa prezentei hotărâri se 

va asigura din bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 1 

şi/sau din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate 

anual cu această destinaŃie, conform programului de investiŃii 

publice aprobate, potrivit legii. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, Complexul MultifuncŃional 

Caraiman, DirecŃia 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. 9 
Data: 03.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind acordarea unui ajutor financiar Bisericii Sfântul 

Nicolae ”Dintr-o Zi” din Bucureşti, situată în strada 

Academiei nr. 22, Sector 1 în vederea realizării lucrărilor de 

restaurare – recondiŃionare ancadramente ferestre, pisanie, 

pietre inscripŃionate, execuŃie tâmplarie pridvor şi 

 amenajări exterioare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1 precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative 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 art. 3 alin. (2) din OrdonanŃa 

Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând cultelor 

religioase recunoscute din România, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 łinând seama de prevederile Hotărarii Guvernului 

României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului NaŃional 

“Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităŃii”; 

 În temeiul art. 45, alin.(2), art. 81, alin. (2), lit. s) 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 acordarea unui ajutor financiar în valoare 

de 485.978,00 lei Bisericii Sfântul Nicolae ”Dintr-o Zi” din 

Bucureşti, situată în strada Academiei nr. 22, Sector 1 în vederea 

realizării lucrărilor de restaurare –recondiŃionare ancadramente 

ferestre, pisanie, pietre inscripŃionate, execuŃie tâmplarie pridvor 

şi amenajări exterioare. 

 Art. 2. Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între 

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

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

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

hotărâre. 

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

numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 Protocolul 

de colaborare mentionat la art. 2. 

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

Management Economic, Serviciul LegislaŃie şi SpaŃii cu altă 



67 

 

destinaŃie decât cea de locuintă şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 
Nr. 10 
Data: 03.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei Galileea – 

Străuleşti din Bucureşti, situată în strada Nazarcea nr. 3, 

Sector 1 în vederea realizării lucrărilor de execuŃie 

clopotniŃă, lumânărar şi mărire pridvor 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1 precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii ; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative 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 art. 3 alin. (2) din OrdonanŃa 

Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând cultelor 

religioase recunoscute din România, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului NaŃional 

“Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităŃii”; 
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 În temeiul art. 45, alin.(2), art. 81, alin. (2), lit. s) 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 acordarea unui ajutor financiar în valoare 

de 462.978,00 lei Parohiei Galileea - Străuleşti din Bucureşti, 

situată în strada Nazarcea nr. 3, Sector 1 în vederea realizării 

lucrărilor de execuŃie clopotniŃă, lumânărar şi mărire pridvor. 

 Art. 2. Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între 

Consiliul Local al Sectorului 1 şi Parohia Galileea - Străuleşti din 

Bucureşti, situată în strada Nazarcea nr. 3, Sector 1, potrivit 

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

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

numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 Protocolul 

de colaborare menŃionat la art. 2. 

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

Management Economic, Serviciul LegislaŃie şi SpaŃii cu altă 

destinaŃie decât cea de locuintă şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 
Nr. 11 
Data: 03.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRARE 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

unor obiective de investiŃii din cadrul programului de 

Reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult. 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii 

precum şi Expunerea de motive, prin care se propune aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenŃi unor obiective de investiŃii 

din cadrul programului de Reabilitare, consolidare şi restaurare 

lăcaşuri de cult. 

 Potrivit Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând cont de prevederile H.G.R. nr. 1.273/2005 pentru 

aprobarea Programului naŃional “Lăcaşurile de cult – centre 

spirituale ale comunităŃii”; 

 Luând în considerare avizele Comisiei Tehnico - 

Economice; 

 Având în vedere Protocolul privind parteneriatul între 

Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureştilor şi Consiliul Local al 

Sectorului 1; 
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 În temeiul art. 45 alin (1), art. 81 alin (2) lit i) şi a art. 115, 

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

locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi unor 

obiective de investiŃii din cadrul Programului de Reabilitare, 

consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult. Denumirea 

obiectivelor şi indicatorii sunt cuprinşi 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, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia de 

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. 12 

Data: 03.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri şi 

cheltuieli al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2012 

 

 Vazând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Management 

Economic; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

2012; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind 

bugetul de stat pe anul 2012; 

 Având în vedere dispoziŃiile OUG nr. 51/2006 pentru 

aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea construirii de 

locuinŃe proprietate personală; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului 
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de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de 

încheiere a exerciŃiului bugetar; 

 Conform adresei nr. 77389/30.12.2011 transmisă de către 

Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului 

Bucureşti privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent 

bugetului general centralizat al sectorului 1, pe anul 2012; 

 Conform adresei nr. 239/10.01.2012 transmisă de către 

AgenŃia NaŃională pentru PrestaŃii Sociale a Municipiului 

Bucureşti privind transferurile pentru finanŃarea drepturilor 

acordate persoanelor cu handicap în anul 2012;  

 Conform  adresei nr. 2532/11.01.2012 transmisă de către 

Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului 

Bucureşti privind estimarea veniturilor din cotele defalcate din 

impozitul pe venit, pe anul 2012; 

 Conform deciziei nr. 17/11.01.2012 transmisă de către 

Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului 

Bucureşti şi InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti privind 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanŃarea cheltuielilor decentralizate, pe anul 2012; 

 Conform deciziei nr. 18/11.01.2012 transmisă de către 

Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului 

Bucureşti şi InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti privind 

repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2012; 

 Conform adresei nr. 114/5272/16.01.2012 transmisă de 

către DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 
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privind estimarea bugetului de venituri pe anul 2012, pentru care 

au fost avute în vedere încasările la data de 31.12.2011; 

 Conform adresei nr. 4031/17.01.2012 transmisă de către 

Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului 

Bucureşti privind trimestrializarea cotelor defalcate din TVA 

pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectorului 

1. 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 

1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 este în suma de 

1.457.897,83 mii lei, conform anexei nr. 1 şi este structurat pe 

secŃiuni, după cum urmează: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 871.188,76 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 586.709,07 

mii lei; 

 

 Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 
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1.152.143,05 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel : 

� Veniturile bugetului local sunt în sumă de 

1.126.253,24 mii lei şi sunt repartizate pe secŃiuni, conform 

anexei nr.1.1, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 841.166,61 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 285.086,63 

mii lei; 

 

� Veniturile bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii sunt în valoare de 

25.889,81 mii lei, conform anexei nr. 1.3 şi sunt repartizate pe 

secŃiuni, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 25.889,81 

mii lei; 

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

 

 Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.457.897,83 mii lei, 

conform anexei nr.1, după cum urmează : 

� Bugetul local este în sumă de 1.206.197,82 mii lei 

şi este structurat pe secŃiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 
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(1) 1.206.197,82 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

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

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 841.166,61 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  365.031,21 

mii lei; 

 

 (2) 82.129,98 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 

51.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 42.838,07 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 39.291,91 

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

 (3) 26.119,41 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale 

capitolul 54.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 24.205,11 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 1.914,30 mii 

lei, conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2; 1.2.1.2.3); 

 (4) 48.200,00 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria 

Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 48.200,00 

mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1 ; 1.2.1.3.2); 

 (5) 550,00 mii lei pentru Apărare NaŃională capitolul 60.02, 

din care : 
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- SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 550,00 mii 

lei, conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 

 (6) 49.650,00 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă 

NaŃională capitolul 61.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 22.110,00 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 27.540,00 

mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1 ; 1.2.1.5.2); 

 (7) 267.000,00 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02, din 

care:  

- Sectiunea de funcŃionare este în sumă de 240.400,00 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 26.600,00 

mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.1.1 ; 

1.2.1.6.1.1.1 ; 1.2.1.6.1.1.2 ; 1.2.1.6.1.2 ; 1.2.1.6.1.2.1; 

1.2.1.6.1.2.2 ; 1.2.1.6.1.2.3 ; 1.2.1.6.1.3 ; 1.2.1.6.1.4 ; 1.2.1.6.2 ; 

1.2.1.6.2.1 ; 1.2.1.6.2.1.1 ; 1.2.1.6.2.1.2 ; 1.2.1.6.1.3 ; 1.2.1.6.3); 

 (8) 28.346,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din 

care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 12.751,00 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 15.595,00 

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

1.2.1.7.3) ; 

 (9) 131.790,56 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie 

capitolul 67.02, din care : 
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- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 101.100,36 

mii lei ; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 30.690,20 

mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2 ; 

1.2.1.8.3); 

 (10) 133.567,00 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială 

capitolul 68.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 104.520,00 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 29.047,00 

mii lei, conform anexei nr.1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2 ; 1.2.1.9.3 ; 

1.2.1.9.4 ;1.2.1.9.5 ) ; 

 (11) 231.616,38 mii lei pentru capitolul 70.02 LocuinŃe, 

Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 46.650,00 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 185.966,38 

mii lei, conform anexei nr.1.2.1.10 (1.2.1.10.1 ; 1.2.1.10.2 ; 

1.2.1.10.2.1 ; 1.2.1.10.2.2 ; 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); 

 (12) 145.305,50 mii lei pentru ProtecŃia Mediului capitolul 

74.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 145.000,00 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 305,50 mii 

lei, conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1 ; 1.2.1.11.2); 
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 (13) 55.540,57 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, 

din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 53.842,07 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 1.698,50 

mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1 ; 1.2.1.12.2 ; 

1.2.1.12.3 ) ; 

 (14) 6.382,42 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 6.382,42 

mii lei, conform anexei 1.2.1.13 (1.2.1.13.1). 

 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 
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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 este în sumă 

de 31.053,82 mii lei, conform anexei 1.4 fiind repartizat pe 

secŃiuni, astfel :  

 

(1) 31.053,82 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

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

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 30.022,15 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.031,67  

mii lei; 

 

(2) 63,92 mii lei pentru Ordine şi SiguranŃă NaŃională capitolul 

61.10, din care: 

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

lei, conform anexei nr. 1.4.1.1(1.4.1.1.1); 

 

 (3) 18.436.90 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.10, din 

care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 18.232.23 

mii lei;  

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 204,67 mii 

lei, conform anexei nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1 ; 1.4.1.2.1.1 ; 
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1.4.1.2.1.2 ; 1.4.1.2.2 ; 1.4.1.2.2.1 ; 1.4.1.2.2.2 ; 1.4.1.2.2.3 ; 

1.4.1.2.3 ; 1.4.1.2.4 ); 

 

 (4) 2.070,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenŃă socială 

capitolul 68.10, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă 2.070,00 mii 

lei, conform anexei nr. 1.4.1.3 (1.4.1.3.1); 

 

 (5) 10.483,00 mii lei pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare 

publică capitolul 70.10, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 9.656,00 mii 

lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 827,00 mii 

lei, conform anexei nr. 1.4.1.4 (1.4.1.4.1) . 

 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de funcŃionare în 

valoare de 4.132.34 mii lei este finanŃat din excedentul anilor 

precedenŃi. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de dezvoltare în 

valoare de 1.031.67 mii lei este finanŃat din excedentul anilor 

precedenŃi. 

 

� Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2012 

este în sumă de 220.646,19 mii lei lei, conform anexei nr. 1.5 şi 

este repartizat pe secŃiunea de dezvoltare, după cum urmează:  
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 (1) 220.646,19 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.06, conform anexei nr. 1.5.1, din care : 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 0,00 mii 

lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 220.646,19  

mii lei; 

 

 (2) 220.646,19 mii lei pentru capitolul 70.06 LocuinŃe, 

servicii şi dezvoltare publică, conform anexei nr. 1.5.1.1 

(1.5.1.1.1). 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 568.815,43 

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

- 347.137,57 mii lei – buget local ; 

- 220.646,19 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi externe 

si interne ;   

- 1.031,67 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 
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Taxe Locale Sector 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 1, DirecŃia 

Management Economic, DirecŃia InvestiŃii şi Serviciul  Secretariat 

General, AudienŃe, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr. 13 

Data: 03.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea depunerii, în vederea finanŃării, a 

Proiectului „Being an european volunteer in Romania” 

elaborat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificări şi completări ulterioare; 

 Luând în considerare Proiectul „Being an european 

volunteer in Romania” elaborat de DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 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 modificări şi 

completări 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 
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publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Aprobă depunerea, în vederea finanŃării, a 

Proiectului „Being an european volunteer in Romania” elaborat de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta 

Hotărâre. 

 Art. 2. În situaŃia în care Proiectul menŃionat la art. 1 va fi 

declarat eligibil în vederea finanŃării, Consiliul Local al Sectorului 

1 prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 va asigura cofinanŃarea în valoare de 3500 

euro. 

 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. 14 

Data: 03.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 
Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale PoliŃiei 

Locale a Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de PoliŃia Locală a 

Sectorului 1;  

 În conformitate cu avizul A.N.F.P. nr. 1620134 din data de 

26.01.2012; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a 

PoliŃiei Locale;  

 łinând cont de dispoziŃiile Legii nr. 188/1999 privind 

statutul funcŃionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 În concordanŃă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind 

Codul muncii, republicată; 

 În baza dispoziŃiilor Legii nr. 24/2000 privind Normele de 

tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului 

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

privind finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 Văzând dispoziŃiile Regulamentului – cadru de organizare 

şi funcŃionare a poliŃiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 1332/2010;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 7 / 31.01.2011 privind reorganizarea DirecŃiei 

Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în PoliŃia Locală a 

Sectorului 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale PoliŃiei Locale a 

Sectorului 1;  
 În conformitate cu dispoziŃiile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 207 / 24.11.2011 privind aprobarea modificării 

Statului de funcŃii al PoliŃiei Locale a Sectorului 1; 
 Luând în considerare adresa nr. 24064 din 23.11.2011 

emisă de InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti şi DispoziŃia 

Primarului Sectorului 1 privind stabilirea numărului maxim de 

posturi pe anul 2012, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului 

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

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

republicatã, cu modificările şi completările ulterioare 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art. 1. Se modifică Organigrama PoliŃiei Locale a Sectorului 

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

hotărâre.  

 Art. 2. Se modifică Statul de funcŃii al PoliŃiei Locale Sector 

1, în sensul reducerii numărului maxim de posturi al instituŃiei de 
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la 273 la 265 posturi, ca urmare a revizuirii mediei numărului de 

locuitori, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. Din cele 265 posturi 216 sunt de poliŃişti locali, 

iar diferenŃa de 49 sunt funcŃionari publici de execuŃie, de 

conducere şi personal contractual. 

 Art. 3. Se modifică Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare al PoliŃiei Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr. 3, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 4. (1). Începând cu data prezentei hotărâri prevederile 

Statului de funcŃii al PoliŃiei Locale a Sectorului 1, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207 / 24.11.2011 se 

aplică Ńinând cont şi de modificările aduse prin prezenta hotărâre. 

(2). Cu aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 227/22.12.2011 privind modificarea 

Statului de funcŃii al PoliŃiei Locale a Sectorului 1.  

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, PoliŃia Locală a Sectorului 1, 

Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

Nr. 15 

Data: 03.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Statului de funcŃii al PoliŃiei Locale a 

Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de PoliŃia Locală a 

Sectorului 1;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a 

PoliŃiei Locale;  

 łinând cont de dispoziŃiile Legii nr. 188/1999 privind 

statutul funcŃionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 În concordanŃă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind 

Codul muncii, republicată; 

 În baza dispoziŃiilor Legii nr. 24/2000 privind Normele de 

tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului 

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

privind finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 Văzând dispoziŃiile Regulamentului – cadru de organizare 

şi funcŃionare a poliŃiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 1332/2010;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 7 / 31.01.2011 privind reorganizarea DirecŃiei 

Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în PoliŃia Locală a 

Sectorului 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale PoliŃiei Locale a 

Sectorului 1;  

 În conformitate cu dispoziŃiile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 207 / 24.11.2011 privind aprobarea modificării 

Statului de funcŃii al PoliŃiei Locale a Sectorului 1; 

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

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

republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se modifică Statul de funcŃii al PoliŃiei Locale Sector 

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

hotărâre.  

 Art. 2. Începând cu data prezentei hotărâri prevederile 

Statului de funcŃii al PoliŃiei Locale a Sectorului 1, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/24.11.2011 se 

aplică Ńinând cont şi de modificările aduse prin prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. Primarul Sectorului 1, PoliŃia Locală a Sectorului 1, 

Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr. 16 

Data: 03.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă 

şi ale Contractului colectiv de muncă încheiate la nivelul 

PoliŃiei Locale a Sectorului 1 şi împuternicirea Directorului 

General al PoliŃiei Locale a Sectorului 1, a reprezentanŃilor 

funcŃionarilor publici şi a reprezentanŃilor personalului 

contractual ai PoliŃiei Locale a Sectorului 1 de a semna 

Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de 

muncă 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de PoliŃia Locală a Sectorului 1;  

 În temeiul prevederilor:   

• Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice nr. 284/2010;  

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

personalului plătit din fonduri publice;  

• Legii nr. 283/2011privind 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;  
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• Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

• Legii nr. 155/2010 a PoliŃiei Locale; 

• Legii nr. 62/1990 a dialogului social;  

• Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, republicat, 2011;   

• Art. 72 – 74 din Legea nr. 188/1999 privind statutul 

funcŃionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Legii nr. 182/2002 privind protecŃia informaŃiilor clasificate, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în 

muncă, modificată şi completată; 

• Legii 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, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Hotărârii Guvernului României nr. 281/1993 privind 

salarizarea personalului din unităŃile bugetare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului României nr. 196/2005 privind 

aprobarea Strategiei Ministerului AdministraŃiei şi Internelor de 
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realizare a ordinii şi siguranŃei publice, pentru creşterea siguranŃei 

cetăŃeanului şi prevenirea criminalităŃii stradale; 

• Hotărârii Guvernului României nr. 833/2007 privind normele 

de organizare şi funcŃionare a comisiilor paritare şi încheierea 

acordurilor colective;  

• OrdonanŃei Guvernului României nr. 26/1994 privind 

drepturile de hrană în timp de pace ale personalului din sectorul 

de apărare naŃională, aprobată prin Legea nr.143/1994, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

• OrdonanŃei Guvernului României nr. 6/2007 privind unele 

măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi 

ale funcŃionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind 

sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcŃionarilor 

publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcŃionarilor 

publici în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea DirecŃiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 

în PoliŃia Locală a Sectorului 1 şi aprobarea Organigramei, 

Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare 

ale PoliŃiei Locale a Sectorului 1;  

 

 łinând seama de Procesul verbal privind negocierea 

Acordului colectiv de munca la nivelul PoliŃiei Locale a Sectorului 

1, respectiv Procesul verbal privind negocierea Contractului 

colectiv de muncă la nivelul PoliŃiei Locale a Sectorului 1, 

încheiate la data de 30.01.2012; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. (1). Se aprobă prevederile Acordului colectiv de 

muncă şi ale Contractului colectiv de muncă la nivelul PoliŃiei 

Locale a Sectorului 1. 

(2). Se împuterniceşte Directorul General al PoliŃiei Locale 

a Sectorului 1, reprezentanŃii funcŃionarilor publici şi 

reprezentanŃii personalului contractual ai PoliŃiei Locale a 

Sectorului 1, să semneze Acordul colectiv de muncă şi Contractul 

colectiv de muncă, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual potrivit 

legii. 

 Art. 2. (1). Prevederile Acordului colectiv de muncă şi ale 

Contractului colectiv de muncă, aprobate potrivit prezentei 

hotărâri se aplică de la data de 01 martie 2012, respectiv de la 

data înregistrării la AgenŃia pentru PrestaŃii Sociale a Municipiului 

Bucureşti. 
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(2). La datele prevăzute la alin. (1) Acordul colectiv de 

muncă şi Contractul colectiv de muncă aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 17/28.02.2011 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

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

orginale, din care un exemplar pentru AgenŃia pentru PrestaŃii 

Sociale a Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

PoliŃia Locală a Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr. 17 

Data: 03.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care Consiliul Local al Sectorului 1 aprobă numărul şi 

cuantumul burselor de performanŃă, burselor de merit, 

burselor de studiu şi burselor de ajutor social pentru elevii 

de la cursurile cu frecvenŃă din învăŃământul preuniversitar 

de stat Sector 1 

 

 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 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) şi (2) şi art 105 alin. (2) 

lit. d) din Legea nr. 1/2011 a EducaŃiei NaŃionale; 

 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului 

Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/ 07 

octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 

a burselor elevilor din învătământul preuniversitar de stat; 

 În baza Notei de fundamentare nr. 811/31.01.2012, 

întocmită la AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar 

şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 
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 În temeiul art. 45, alin.(2), 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 acordarea unui număr total de 8.409 

burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenŃă din învăŃământul 

preuniversitar de stat Sector 1, Bucureşti pentru semestrul I din 

anul şcolar 2011 – 2012. 

 Art. 2. – Se aprobă cuantumul unei burse (pentru toate cele 

4 categorii de burse) pentru anul şcolar 2011-2012 în sumă de 

130 lei/ lună/ elev. 

 Art. 3. - Primarul Sectorului 1, Directorul AdministraŃiei 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector 1, directorii unitaŃilor de învăŃământ preuniversitar 

de stat de pe raza 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. 18 

Data: 03.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare al 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia 

PieŃelor Sector 1; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Analizând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 

955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a 

OrdonanŃei Guvernului României nr.71/2002 privind organizarea 

şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr.348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse 

şi servicii de piaŃă în unele zone publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr.1334/2004 privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale 
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Guvernului în vederea întăririi ordinii şi disciplinei comerciale în 

pieŃele agroalimentare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr.71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea şi 

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

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

Municipiului Bucureşti, în vederea respectării prevederilor art. III, 

IV şi V din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României 

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

privind finanŃele publice locale, a comunicat Primăriei Sectorului 1 

numărul maxim de posturi de 899 pentru unitatea administrativ 

teritorială a sectorului 1, cu excepŃia celor din cadrul capitolelor 

bugetare „ÎnvăŃământ, Asigurări, AsistenŃă Socială şi Sănătate” 

pentru care au fost stabilite standarde prin alte acte normative ce 

au cuprins inclusiv normativul de personal; 

 łinând seama de DispoziŃia nr. 4868/13.07.2010 a 

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

posturi de 40 pentru AdministraŃia PieŃelor Sector 1; 

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

cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2010 a administraŃiei 
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publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Se aprobă Organigrama AdministraŃiei PieŃelor 

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

prezenta hotărâre. 

 

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

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

prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare al AdministraŃiei PieŃelor Sector 1, conform Anexei nr. 

3, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

 

 Art.4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

92/31.05.2011 privind aprobarea modificării Organigramei, 

Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare 

al AdministraŃiei PieŃelor Sector 1, precum şi orice alte dispoziŃii 

contrare. 
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 Art.5. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 1, 

DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr. 19 

Data: 03.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 220/2008, nr. 242/2008 şi nr. 463/2008 

 

 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1 

precum şi Raportul de Specialitate întocmit de către Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe; 

 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 Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr.1/11.01.2012; 

 łinând seama de raportul Comisiei de validare; 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi alin. (5) precum şi al art. 115 alin 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 220/2008, în sensul înlocuirii doamnei Musceleanu Cati 
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Carmen – secretar al Comisiei de administraŃie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu-domeniu juridic şi patrimoniu, 

cu domnul Daniel Tudorache. 

 Art. 2. Se modifică Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 242/2008, în sensul înlocuirii doamnei 

Musceleanu Cati Carmen din calitatea de reprezentant al 

Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de AdministraŃie şi în 

Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii în instituŃiile de 

învăŃământ preuniversitar din sectorul 1, după cum urmează: 

la GrădiniŃa cu program prelungit nr.116 - cu domnul 

Niculae Pupăză. 

la Şcoala Gimnazială nr.11 ”I.H.Rădulescu” - cu domnul 

Cristian Adrian Tudose. 

la Şcoala Gimnazială nr.175 ”Sf. Nicolae” – cu domnul 

Vasile MoŃoc. 

la Colegiul NaŃional ”Aurel Vlaicu” – cu doamna Laura 

Cristina Mara. 

la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” – cu domnul 

Cristian Adrian Tudose. 

la Liceul Teoretic ”Alexandru VlahuŃă” – cu domnul 

Alecsandru Diaconescu. 

De asemenea, se înlocuieşte domnul Alecsandru 

Diaconescu la Liceul Teoretic George Călinescu - cu domnul 

Vasile MoŃoc. 
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 Art.  3. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 463/2008, în sensul înlocuirii doamnei 

Musceleanu Cati Carmen din calitatea de membru al Comisiei de 

vânzare a spaŃiilor medicale aflate în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 1 cu domnul Vasile MoŃoc. 

 Art. 4. Celelalte prevederi ale actelor administrative 

menŃionate la art.1-3 rămân nemodificate. 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, persoanele nominalizate la 

art.1-3 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr. 20 

Data: 03.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea mandatului de consilier local a domnului 

Dincă Gheorghe  

 

 Luând act de adresa nr. 4005/15.02.2012, prin care domnul 

Dincă Gheorghe ne aduce la cunoştinŃă demisia sa din funcŃia de 

consilier local; 

 Luând în considerare referatul constatator al Primarului 

Sectorului 1 şi al Secretarului Sectorului 1 nr. M 230/20.02.2012; 

 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 art.9, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu 

dispoziŃiile art.12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 215/23.06.2008 privind validarea mandatului de consilier al 

domnului Dincă Gheorghe;  

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

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

modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic – Se ia act de încetarea mandatului de 

consilier local al domnului Dincă Gheorghe şi se declară vacant 

locul de consilier local. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 21 

Data: 28.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

Consiliul Local al Sectorului 1 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la validarea mandatului de consilier al  

domnului Constantinescu IonuŃ Alexandru 

 

 Având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal - 

OrganizaŃia Sectorului 1 Bucureşti 28/03.02.2012 înregistrată la 

Primăria Sectorului 1 sub nr.3227/08.02.2012  prin care se 

desemnează domnul Constantinescu IonuŃ Alexandru pentru 

ocuparea funcŃiei de consilier local al Sectorului 1, post declarat 

vacant ; 

 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. 96, alin.(9) din Legea nr. 

67/2004 pentru alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 21/08.02.2012 cu privire la încetarea mandatului de consilier 

al domnului Dincă Gheorghe Marian; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de validare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Articol unic - Se validează mandatul de consilier local al 

domnului Constantinescu IonuŃ Alexandru. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 22 

Data: 28.02.2012 
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MUNICIPIULUI BUCUREȘȘȘȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării 

 Statului de funcŃii al 

DirecŃiei Generale de Impozite şi  

Taxe Locale a Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de Impozite 

şi Taxe Locale a Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

al DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziŃiilor art.87 şi următoarele din Legea nr. 

188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 łinând seama de dispoziŃiile Legii nr. 284/2010 – Legea-

cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.283/2011 privind 

aprobarea OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României 

nr.80/2010 pentru completarea art.11 din OrdonanŃa de UrgenŃă 

nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 

domeniul bugetar nr.283/2011; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr.220/22.12.2011 privind aprobarea modificării 

Statului de funcŃii al DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

a Sectorului 1; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, conform 

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

 Art.2. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de Impozite 

şi Taxe Locale a Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi 
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Serviciul Secretariat General Audiente vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 23 

Data: 28.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asigurării finanŃării în anul III de 

sustenabilitate pentru Proiectul Centrul de InserŃie 

Profesională, implementat de DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

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

de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr.76/27.03.2008 privind aprobarea depunerii 

cererii de finanŃare de către DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 a Proiectului „Centru de 

InserŃie Profesională”; 

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

coroborate cu 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 asigurarea finanŃării în anul III de 

sustenabilitate pentru Proiectul Centrul de InserŃie Profesională, 

implementat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

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

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 
 

Nr.: 24 

Data: 28.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea completării Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Local Sector 1 nr. 87/31.05.2011 privind 

aprobarea costurilor pentru serviciile prestate în cadrul 

Compartimentului de Angajare Asistată-Spălătorie Auto, în 

etapa de implementare a Proiectului „Şanse egale pe piaŃa 

muncii”, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 1 nr. 110/2011 
 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

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

de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

87/2011 privind aprobarea costurilor pentru serviciile prestate în 

cadrul Compartimentului de Angajare Asistată-Spălătorie Auto, în 

etapa de implementare a Proiectului „Şanse egale pe piaŃa 

muncii”, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 110/2011; 

 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 completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Local Sector 1 nr. 87/31.05.201, astfel: 
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 La rubrica Serviciu furnizat, după pct. 3 se introduce pct. 

4, cu următorul conŃinut: 

 

4. CurăŃat tapiŃerie 

4.1  Autoturism 60 lei 

4.2  SUV (autovehicul sport – 

utilitar) 

80 lei 

4.3  Microbuz 100 lei 

 

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ 
Nr. 

crt. 
CONSUMABILE CANTITATE LEI 

CURĂłAT TAPIłERIE AUTOTURISM 

1. Apa  10 l (1000 l = 5,2 lei) 0,05 

2. Curent  2 KW (1 KW=0,55 lei) 1,10 

3. Detergent 1 l (1l = 8 lei) 8  

4. Resursa umana 32 lei 32 

TOTAL 41.15 

CURĂłAT TAPIłERIE SUV  

1. Apa  20 l 0,1 

2. Curent 3 KW 1,65 

3. Detergent 1,5 l 12 

4. Salariu 40 lei 40  

TOTAL  53,75 

CURĂłAT TAPIłERIE MICROBUZ  
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1. Apa 40 l 0,2 

2. Curent 6 KW 3,30 

3. Detergent 4 l 32 

4. Salariu 50 lei 50  

TOTAL  85,5 

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 87/2011, astfel cum a fost modificată prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 110/2011 rămân în vigoare şi 

se aplică întocmai. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 
 
Nr.: 25 
Data: 28.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar de întreŃinere/copil 

protejat în cadrul structurilor de tip rezidenŃial şi în sistemul 

de asistenŃă maternală din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 326/2003 privind 

drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiŃi de serviciile 
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publice specializate pentru protecŃia copilului, mamele protejate 

în centre maternal, precum şi copiii încredinŃaŃi sau daŃi în 

plasament la asistenŃi maternali profesionişti; 

 Luând în considerare  prevederile OrdonanŃei Guvernului 

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

completările ulterioare; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
 

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

protejat în cadrul structurilor de tip rezidenŃial şi în sistemul de 

asistenŃă maternală din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 astfel: 

- pentru componenta tip centru de plasament, centru 

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

protejat este stabilit la suma de 1.750 lei; 

- pentru casele de tip familial, costul mediul lunar de 

întreŃinere/copil protejat este stabilit la suma de  2.960  lei; 

- pentru Centrul de Asistare şi ProtecŃie pentru Copii cu 

Handicap Sf. Gavril, respectiv Centrul de Asistare şi ProtecŃie 

pentru Copii cu DeficienŃă Auditivă Sf. Mihail, costul mediu 
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lunar de întreŃinere/copil protejat este stabilit la suma de 1.571  

lei; 

- pentru copilul protejat la asistent maternal profesionist 

angajat al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

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

este stabilit la suma de  1.753 lei. 

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

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

decontează cheltuielile efectuate de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 pentru serviciile 

sociale oferite.  

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 26 

Data: 28.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar cheltuielilor/beneficiar 
în cadrul centrelor de îngrijire şi asistare din structura 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

 ProtecŃia Copilului Sector 1 
 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 268/2007 privind normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 

68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar al 

cheltuielilor/beneficiar pe baza căruia se face decontarea 

cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul centrelor de 

îngrijire şi asistare din structura DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 la suma de 3.226 lei. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru 

Moldoveanu 

Nr.: 27 

Data: 28.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar al 

cheltuielilor/beneficiar în cadrul  

Centrului de Recuperare şi Reabilitare  

Neuropsihiatrică Milcov din structura  

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

 ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului Româniri 

nr. 268/2007 privind normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare  prevederile OrdonanŃei Guvernului 

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

completările ulterioare; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar al 

cheltuielilor/beneficiar pe baza căruia se face decontarea 

cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul Centrului de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 la suma de 3.695  lei. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 28 

Data: 28.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar de 
întreŃinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor şi a 

costului mediu lunar de întreŃinere/beneficiar pe baza căruia 

se stabileşte contribuŃia lunară de întreŃinere în cadrul 
Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social 

de Servicii Odăi din structura DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 
 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 17/2000 privind 

asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
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stabilirea costului mediu lunar de întreŃinere în căminele pentru 

persoanele vârstnice; 

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 

68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se stabileşte costul mediul lunar de 

întreŃinere/beneficiar şi costul mediu lunar de 

întreŃinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuŃia 

lunară de întreŃinere în cadrul Complexului Social de Servicii 

Străuleşti şi Complexul Social de Servicii Odăi din structura 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, astfel: 

- pentru Complexul Social de Servicii Străuleşti: 

- costul mediu lunar de întreŃinere/beneficiar pentru 

decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 2.388 lei; 

- costul mediul lunar de întreŃienere/beneficiar pe baza 

căruia se stabileşte contribuŃia lunară de întreŃinere este stabilit la 

suma de 809 lei. 

- pentru Complexul Social de Servicii Odăi: 
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- costul mediu lunar de întreŃinere/beneficiar pentru 

decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 2.879 lei; 

- costul mediul lunar de întreŃienere/beneficiar pe baza 

căruia se stabileşte contribuŃia lunară de întreŃinere este stabilit la 

suma de 879 lei. 

- pentru componenta de protecŃie în regim de urgenŃă 

din cadrul Complexului Social de Servicii Odăi: 

- costul mediu lunar de întreŃinere/beneficiar pentru 

decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 1.060 lei. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 
 
Nr.: 29 

Data: 28.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea consimŃământului pentru deplasarea în 

excursii şi tabere, în cursul anului 2012, pentru copiii Pop 

Nicolae Aura, Grigore Ioan Neluş şi Neacşu Andrei, aflaŃi în 

plasament la Complexul de Servicii Sociale ,,Jiului’’ 

 

  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 Comisiei pentru administraŃie publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi 

protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 273/2004 privind 

regimul juridic al adopŃiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 Având în vedere SentinŃele Civile nr. 54/20.01.2010, 

1460/16.12.2009 şi nr. 915/01.06.2010 pronunŃate de Tribunalul 

Bucureşti, prin care s-a instituit măsura de protecŃie specială 

plasament la Complexul de Servicii Sociale ,,Jiului’’, pentru copiii 

Pop Nicolae Aura, Grigore Ioan Neluş şi Neacşu Andrei; 

 łinând seama de SentinŃele Civile nr.434/10.03.2011, 

640/28.03.2011 şi nr. 1097/09.06.2011 pronunŃate de Tribunalul 

Bucureşti,  prin care se încuviinŃează deschiderea procedurii 

adopŃiei interne pentru copiii Pop Nicolae Aura, Grigore Ioan 

Neluş şi Neacşu Andrei, fiind deleagat exerciŃiul drepturilor şi 

obligaŃiilor părinteşti faŃă de minori către Consiliul Local al 

Sectorului 1;  

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art 1. Se acordă consimŃământul  pentru deplasarea în 

excursii şi tabere, în cursul  anului 2012, pentru copiii Pop 

Nicolae Aura, Grigore Ioan Neluş şi Neacşu Andrei, aflaŃi în 

plasament la Complexul de Servicii Sociale ,,Jiului”, conform 
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SentinŃelor Civile nr. 54/20.01.2010, 1460/16.12.2009 şi nr. 

915/01.06.2010, emise de Tribunalul Bucureşti. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 30 

Data: 28.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti  

 
 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul nr.1/16.02.2012 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. 16/8/09.12.2011, 

16/11/09.12.2011, 14/13/08.11.2011, 15/32/06.12.2011, 

16/7/09.12.2011, 1/17/17.01.2012, 1/18/17.01.2012, 
1/20/17.01.2012, 1/21/17.01.2012, 13/8/18.10.2011, 

2/9/14.02.2012, 2/8/14.02.2012, 2/10/14.02.2012,  

22/11/14.02.2012 a Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 - Avizele Comisiei de circulaŃie PMB si  Comisiei de 

Precoordonare Retele - PMB 

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

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000; 

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

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

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 



136 

 

 Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe terenurile situate în Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi avizele Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului si Urbanism prevăzute în Anexa nr.1, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi conŃine 14 

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.: 31 

Data: 28.02.2012 



137 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea raportului final cu privire la lichidarea şi 

radierea din registrul comerŃului a S.C. ECONOMAT 2001 

S.R.L., la care Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti are calitatea de asociat unic 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Juridice şi Resurse Umane; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederil Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăŃile 

comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Conform dispoziŃiilor Legii nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenŃei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

41/07.09.2001 privind înfiinŃarea S.C Economat 2001 S.R.L., cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 469/2002 privind înfiinŃarea magazinelor 

„Economat”; 

 łinând seama de faptul că în momentul de faŃă procesul de 

lichidare a S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L. s-a finalizat; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), 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 Raportul final cu privire la lichidarea şi 

radierea din registrul comerŃului a S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L., 

la care Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti are 

calitatea de asociat unic, potrivit Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă raportul lichidatorului privind S.C. 

ECONOMAT 2001 S.R.L., potrivit Anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se ia act de procesul-verbal de predare-primire 

având ca obiect predarea-primirea mijloacelor fixe aflate în 

patrimoniul S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L. existente în spaŃiul 

situat în PiaŃa Matache, potrivit Anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.4 (1) Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit către 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 a mijloacelor fixe menŃionate în Anexa nr. 3 a prezentei 

hotărâri de consiliu, mijloace fixe utilizate în prezent de către 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi protecŃia Copilului 

Sector 1 în baza unui contract de comodat încheiat cu S.C. 

ECONOMAT 2001 S.R.L. 

(2) Predarea-primirea mijloacelor fixe menŃionate la alin. 

(1) se va efectua pe bază de proces-verbal de predare-primire, în 

termen de cel mult 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

 Art.5. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în 

numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, toate 

înscrisurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a 

prezentului act administrativ. 

 Art.6. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului 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.: 32 

Data: 28.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care Consiliul Local al Sectorului 1  

acceptă înfiinŃarea 

ConsorŃiului şcolar “Milenium ” 

 

 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; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

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

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 62 din Legea nr. 1/2011 a EducaŃiei 

NaŃionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul-

cadru pentru organizarea şi funcŃionarea consorŃiilor şcolare, 

aprobat prin Ordinul Ministrului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 5488/29.09.2011; 
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 Văzând adresa nr. 20595/10.01.2012 a Inspectoratului 

Şcolar al Municipiului Bucureşti către unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar din Sectorul 1 prin care se acordă avizul de 

oportunitate privind înfiinŃarea ConsorŃiului Şcolar “Milenium”; 

 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. (1.) Se acceptă înfiinŃarea ConsorŃiului şcolar 

“Milenium”, constituit în baza contractului de parteneriat nr. 

5734/12.12.2011 încheiat între unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar: Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Şcoala cu 

clasele I-VIII nr. 45 “Titu Maiorescu”, Complexul Şcolar “Cronos”, 

GrădiniŃa de copii nr. 251 şi GrădiniŃa de copii nr.252. 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 1, Directorul AdministraŃiei 

UnităŃilor de ÎnvâŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector 1, Directorul Colegiului Economic “Virgil 

Madgearu”, Directorul Şcolii cu clasele I-VIII nr. 45 “Titu 

Maiorescu”, Directorul Complexului Şcolar „Cronos”, Directorul 

GrădiniŃei de copii nr. 251, Directorul GrădiniŃei de copii nr. 252 şi 
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Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 33 

Data: 28.02.2012 



143 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care Consiliul Local al Sectorului 1 acceptă înfiinŃarea 

ConsorŃiului şcolar “ConsorŃiul ÎnvăŃământului Special-

Bucureşti ” 

 

 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; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de 

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

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 62 din Legea nr. 1/2011 a EducaŃiei 

NaŃionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 8 din Ordinul Ministrului 

EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5488/29.09.2011 

privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi 

funcŃionarea consorŃiilor şcolare; 
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 Văzând adresa nr. 19981/08.12.2011 a Inspectoratului 

Şcolar al Municipiului Bucureşti către unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar de stat prin care se acordă avizul de oportunitate 

privind înfiinŃarea ConsorŃiului Şcolar “ConsorŃiul ÎnvăŃământului 

Special - Bucureşti”; 

 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 acceptă înfiinŃarea ConsorŃiului şcolar “ConsorŃiul 

ÎnvăŃământului Special - Bucureşti”, constituit în baza contractului 

de parteneriat încheiat între unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar: Şcoala Specială nr. 1, Şcoala Specială nr. 2, 

Şcoala Specială nr. 3, Şcoala Specială nr. 4, Şcoala Specială nr. 

5, Şcoala Specială nr. 6 “Sfântul Nicolae”, Şcoala Specială nr. 7, 

Şcoala Specială nr. 8, Şcoala Specială nr. 9, Şcoala Specială nr. 

10, Şcoala Specială nr. 11 „Constantin Păunescu”, Şcoala pentru 

surzi nr. 1, Şcoala pentru deficienŃi de auz nr. 2 „Sfânta Maria” şi 

GrădiniŃa pentru hipoacuzici nr. 65. 

 Art.2. Primarul Sectorului 1, Directorul AdministraŃiei 

UnităŃilor de ÎnvâŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector 1, Directorul Şcolii Speciale nr. 7, Directorul Şcolii 
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Speciale nr. 8, Directorul Şcolii Speciale nr. 10, Directorul Şcolii 

Speciale pentru surzi nr. 1, Directorul GrădiniŃei de copii nr. 65 

pentru hipoacuzici şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 34 

Data: 28.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care Consiliul Local al Sectorului 1 acceptă înfiinŃarea 

ConsorŃiului şcolar „ConsorŃiul Artistic Şcoala de Muzică şi 

Arte Plastice nr. 1 „Iosif Sava” – Şcoala de Muzică şi Arte 

Plastice nr. 4” 

 

 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; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

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

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 62 din Legea nr. 1/2011 a EducaŃiei 

NaŃionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul-

cadru pentru organizarea şi funcŃionarea consorŃiilor şcolare, 
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aprobat prin Ordinul Ministrului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 5488/29.09.2011; 

 Văzând adresa nr. 19970/08.12.2011 a Inspectoratului 

Şcolar al Municipiului Bucureşti catre unitatea de învăŃământ 

preuniversitar Şcoala de Muzică şi Arte Plastice nr. 1 „Iosif Sava” 

din Sectorul 1 prin care se acordă avizul de oportunitate privind 

înfiinŃarea ConsorŃiului Şcolar „ConsorŃiul Artistic Şcoala de 

Muzică şi Arte Plastice nr. 1 „Iosif Sava” – Şcoala de Muzică şi 

Arte Plastice nr. 4”; 

 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 acceptă înfiinŃarea ConsorŃiului şcolar “ConsorŃiul 

Artistic Şcoala de Muzică şi Arte Plastice nr. 1 „Iosif Sava” – 

Şcoala de Muzică şi Arte Plastice nr. 4”, constituit în baza 

contractului de parteneriat nr. 1039/24.11.2011, încheiat între 

unităŃile de învăŃământ preuniversitar: Şcoala de Muzică şi Arte 

Plastice nr. 1 “Iosif Sava" şi Şcoala de Muzică şi Arte Plastice nr. 

4. 

 Art.2. Primarul Sectorului 1, Directorul AdministraŃiei 

UnităŃilor de ÎnvâŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 



148 

 

Publice Sector 1, Directorul Şcolii de Muzică şi Arte Plastice nr. 1 

“Iosif Sava" şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 35 

Data: 28.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care Consiliul Local al Sectorului 1 acceptă înfiinŃarea 

ConsorŃiului şcolar „ConsorŃiul Şcolar Olga Gudynn 

International School” 

 

 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; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

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

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 62 din Legea nr. 1/2011 a EducaŃiei 

NaŃionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul-

cadru pentru organizarea şi funcŃionarea consorŃiilor şcolare, 

aprobat prin Ordinul Ministrului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 5488/29.09.2011; 
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 Vazand adresa nr. 409/30.01.2012 a Inspectoratului Şcolar 

JudeŃean Ilfov către unitatea de învăŃământ preuniversitar 

GrădiniŃa Olga Gudynn International School, str. Heleşteului nr. 

30 din Sectorul 1 prin care se acordă avizul de oportunitate 

privind înfiinŃarea ConsorŃiului Şcolar „ConsorŃiul Şcolar Olga 

Gudynn International School”; 

 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 acceptă înfiinŃarea ConsorŃiului şcolar „ConsorŃiul 

Şcolar Olga Gudynn International School”, constituit în baza 

contractului de parteneriat nr. 1/27.12.2011, încheiat între 

unităŃile de învăŃământ preuniversitar: Şcoala cu clasele I-IX Olga 

Gudynn International School, cu sediul în Pipera, Voluntari, Str. 

Erou Iancu Nicolae nr. 5, Jud. Ilfov; GrădiniŃa Olga Gudynn 

International School, cu sediul în Pipera Voluntari, str. Erou Iancu 

Nicolae nr. 82-84, Jud. Ilfov; GrădiniŃa Olga Gudynn International 

School, cu sediul în Bucureşti, Sector 5, str. Dr. Louis Pasteur nr. 

51; GrădiniŃa Olga Gudynn International School, cu sediul în 

Bucureşti, Sector 5, str. Dr. Carol Davila nr. 37; GrădiniŃa Olga 

Gudynn International School, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Str. 

Heleşteului nr. 30. 
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 Art.2. Primarul Sectorului 1, Directorul AdministraŃiei 

UnităŃilor de ÎnvâŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector 1, Directorul GrădiniŃei Olga Gudynn International 

School, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Str. Heleşteului nr. 30 şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 36 

Data: 28.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

a Sectorului 1 nr. 319/18.10.2007 privind aprobarea 

Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de 

specialitate de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Juridică şi 

Resurse Umane; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în 

domeniile proprii de competenŃă vizând administraŃia publică 

locală, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti trebuie să răspundă 

unor noi cerinŃe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, 

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

atribuŃii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi 

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

normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 - privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată, 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;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/2004 (r1) 

privind Codul de conduită a funcŃionarilor publici, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 319/2006 privind 

securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

muncii, republicată; 

 Potrivit prevederilor Legii nr.477/2004 privind Codul de 

conduită a personalului contractual din autorităŃile şi instituŃiile 

publice; 

 În conformitate cu  prevederile punctului 2., art. II din Legea 

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 
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 Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a 

responsabilităŃii fiscal – bugetare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru 

aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaŃi în cadrul fiscal-

bugetar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 

250/1992, privind concediul de odihnă şi alte concedii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor din Hotărârea Guvernului 

României nr. 1225/2011 pentru stabilirea salariului de bază minim 

brut pe Ńară garantat în plată; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 

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

muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de OrdonanŃa de Urgentă a Guvernului 

României nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaŃiile de 

asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

a Sectorului 1 nr.319/18.10.2007 privind aprobarea 

Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate 

de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică şi se completează Hotărârea Consiliului 

Local a Sectorului 1 nr. 319/18.10.2007 privind aprobarea 

Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate 

de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, denumit 

“Regulament Intern” conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Regulamentul intern a fost elaborat cu consultarea 

reprezentanŃilor salariaŃilor. 

 Art.3. Aplicarea procedurilor legale privind modificările 

stabilite în Regulamentul Intern se realizează de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de 

legislaŃia în vigoare.  

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

data comunicării.  
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 Art.5. DirecŃia Juridică şi Resurse Umane de la nivelul 

aparatului de specialitate al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

va lua măsuri de afişare a Regulamentului Intern, precum şi de 

luare la cunoştinŃă de către toŃi angajaŃii. 

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

Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane, 

întregul aparat de specialitate şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 37 

Data: 28.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 

al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere : 

-Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

-Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul nr.2/24.02.2012 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. 3/15/23.02.2012, 

3/11/23.02.2012, 3/7/23.02.2012, 3/8/23.02.2012, 

3/10/23.02.2012, 3/9/23.02.2012, 3/14/23.02.2012, 

3/4/23.02.2012, 3/5/23.02.2012, 3/6/23.02.2012, 3/3/23.02.2012, 

3/13/23.02.2012, 3/1/23.02.2012, 2/13/14.02.2012, 

3/12/23.02.2012, 15/2/06.12.2011, 15/36/06.12.2011 a Comisiei 

Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 - Avizele Comisiei de circulaŃie PMB şi Comisiei de 

Precoordonare ReŃele – PMB ; 



158 

 

 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 si 

completările ulterioare 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORUL 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe terenurile situate în Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi avizele Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului si Urbanism prevăzute în Anexa nr.1, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi conŃine 17 

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.: 38 
Data: 28.02.2012 
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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 redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul 

programelor finanŃate din împrumutul extern contractat de 

Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 01.02.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor 

finanŃate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al 

Sectorului 2 în anul 2007;  

 Având în vedere reglementările cuprinse în O.U.G. nr. 

64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului 

nr. 9/2007 privind constituirea, componenŃa şi funcŃionarea 
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Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată; 

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

europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

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

 łinând seama de prevederile art.1166 şi următoarele din 

Legea nr.287/2009 privind Codul civil, referitoare la contracte; 

 Analizând: 

 Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite, înregistrat 

sub nr. 11.473/27.01.2012; 

 Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare 

pentru realizarea investiŃiilor publice de interes local, a căror 

documentaŃii tehnico-economice au fost aprobate prin: 

� Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.99/2007 privind 

aprobarea indicatorilor  tehnico-economici şi a devizelor generale 

pentru realizarea obiectivelor de investiŃii pentru extinderea 

reŃelelor publice de apă şi canalizare pe străzi din Sectorul 2; 
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� Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.38/2010 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general 

pentru obiectivul de investiŃii „ReŃele de alimentare cu apă şi 

canalizare în zona Plumbuita din Sectorul 2; 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.134/2006 

privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de 

interes local din Sectorul 2; 

�  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.6/2008 

privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de 

interes local din Sectorul 2; 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.33/2011 

privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

devizului general pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitare şi 

reparaŃii sistem rutier alei 50.000 mp” 

� Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.58/2011 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general 

pentru obiectivul de investiŃii „Amenajare 163 parcaje de 

reşedinŃă”; 

� Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.187/2009 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi unor obiective 

de investiŃii din cadrul Programului de creştere a eficienŃei 

energetice a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti; 
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� Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.26/2010 privind 

aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenŃi unor obiective 

de investiŃii din cadrul Programului de creştere a eficienŃei 

energetice a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

� Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.81/2010 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi unor obiective 

de investiŃii din cadrul Programului de creştere a eficienŃei 

energetice a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti. 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă redistribuirea economiilor în sumă de 

47.077.820 lei înregistrate la 31.12.2011 pe următoarele 

programe finanŃate/cofinanŃate din împrumutul extern autorizat de 

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, astfel: 

- 17.671.820 lei - „Reabilitarea sistemului rutier din Sectorul 

2”; 

- 29.406.000 lei - „Creşterea performanŃei energetice a 

blocurilor de locuinŃe din Sectorul 2”; 
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 Art.2 Împrumutul extern autorizat de Comisia de Autorizare 

a Împrumuturilor Locale în valoare totală de 233.738.875 lei se 

utilizează pentru următoarele programe: 

a) Extindere reŃele publice de apă şi canalizare în Sectorul 2 -

19.665.515 lei; 

b) Reabilitarea sistemului rutier din sectorul 2 – 136.286.914 

lei; 

c) Creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe 

din Sectorul 2 - 29.406.000 lei; 

d) Amenajări, reabilitări Parcuri, Scuaruri şi Platbande în 

Sectorul 2 – 25.343.588 lei; 

e) ConstrucŃie PiaŃa Morarilor –  5.723.400 lei (din care pentru 

construcŃie - 3.658.098 lei, pentru utilităŃi aferente pieŃii Morarilor 

– 1.544.329, pentru amenajare parcare aferentă PieŃei Morarilor – 

520.973 lei); 

f) RefinanŃarea datoriei publice locale directe – 19.445.187 

lei; 

g) Reabilitare infrastructură educaŃională –construcŃie 

grădiniŃe - 12.463.547 lei. 

 

 Art.3 Prin prezenta hotărâre programele prevăzute la art.2 

lit. a) - c), în cuantumul sumei stabilită la art.1 se actualizează 

conform anexelor 1-3, ce conŃin un număr de 20 file şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.4 Programele prevăzute la art.2 lit. d) - g) rămân în 

cuantumul stabilit prin actele administrative aprobate anterior. 

 

 Art.5 Anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre modifică 

anexele nr. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 

nr.5/03.02.2011. 

 

 Art.6 Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre vine în completarea 

anexelor aprobate prin  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 

Bucureşti nr. 115/2008 privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 

57/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut 

intern/extern în valoare de 135.642.000 lei de contract şi a H.C.L. 

Sector 2 nr. 113/2007 privind aprobarea contractării unui 

împrumut intern/extern în valoare de 98.096.875 lei de contract, 

cu completările ulterioare şi prin Hotărârea Consiliului Local 

Sector 2 nr.5/03.02.2011 privind redistribuirea sumei de 123.306 

lei în cadrul a 4 programe finanŃate din împrumutul extern 

contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007. 

 

 Art.7 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 2 Bucureşti nr. 115/2008 privind modificarea H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut 

intern/extern în valoare de 135.642.000 lei de contract şi a H.C.L. 

Sector 2 nr. 113/2007 privind aprobarea contractării unui 

împrumut intern/extern în valoare de 98.096.875 lei de contract, 

cu completările ulterioare rămân nemodificate. 
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 Art.8 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.9 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul 

Secretarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în termenul 

prevăzut de lege Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

şi Prefectului Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinŃă 

publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului 

Bucureşti precum şi pe pagina de internet www.ps2.ro. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ALBANI LAURA MARIA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 16 

Bucureşti, 01.02.2012 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 01.02.2012 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 acceptul de înfiinŃare al unor consorŃii şcolare care cuprind 

unităŃi de învăŃământ de pe raza teritorială a Sectorului 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 01.02.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acceptul 

de înfiinŃare al unor consorŃii şcolare care cuprind unităŃi de 

învăŃământ de pe raza teritorială a Sectorului 2;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 11356/26.01.2012 prezentat 

de DirecŃia RelaŃii Comunitare din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

MinorităŃi, Probleme de Tineret şi RelaŃii cu Societatea Civilă din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
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- Legea educaŃiei naŃionale nr.1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 5488/2011 al Ministerului EducaŃiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului privind aprobarea Regulamentului-cadru 

pentru organizarea şi funcŃionarea consorŃiilor şcolare; 

- Avizul de oportunitate nr. 19913/08.12.2011 al 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti; 

- Adresele nr. 1907/12.01.2012 respectiv 1915/12.01.2012 

ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat privind acceptul 

de înfiinŃare al consorŃiilor şcolare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă acceptul de înfiinŃare emis de autoritatea 

administraŃiei publice locale a Sectorului 2 – Consiliul Local al 

Sectorului 2 privind constituirea consorŃiilor şcolare, cuprinzând 

unităŃi de învăŃământ ce funcŃionează pe raza teritorială a 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, la cererea unităŃilor de 

învăŃământ.  
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 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 2 să avizeze 

contractul de parteneriat încheiat între unităŃile constitutive ale 

consorŃiilor. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul DirecŃiei RelaŃii Comunitare vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ALBANI LAURA MARIA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 17 

Bucureşti, 01.02.2012 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 01.02.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 

7 ani, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinŃe 

şi ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială 

proprie 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 01.02.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea 

de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, pentru 

proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinŃe şi ai imobilelor 

care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 11360/26.01.2012 al DirecŃiei 

Venituri Buget Local  Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 
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- Raportul de specialitate nr. 12060/30.01.2012 al DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

- Adresa InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr 

P/446/2012 înregistrată la Cabinet Primar Sector 2 sub numărul 

99 din data de 23.01.2012; 

 Având în vedere: 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 286 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 18/2009 privind 

creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul nr. 2596/2867/299 din 11 octombrie 2011 pentru 

completarea Normelor metodologice de aplicare a OrdonanŃei de 

urgenŃă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanŃei 

energetice a blocurilor de locuinŃe, aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei, al ministrului finanŃelor 

publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraŃiei şi 

internelor, nr. 163/540/23/2009; 
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 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe 

clădiri pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi 

ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, 

pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinŃe şi ai 

imobilelor din raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 care au 

executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie, pe baza 

următoarelor documente: 

a) autorizaŃia pentru executarea lucrărilor de intervenŃie, 

emisă în condiŃiile legii; 

b) certificatul de performanŃă energetică sau, după caz, 

raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de 

intervenŃie pentru reabilitarea termică; 

c) procesul-verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor, 

întocmit în condiŃiile legii, prin care se constată realizarea 

măsurilor de intervenŃie recomandate de către auditorul energetic 

în certificatul de performanŃă energetică sau, după caz, în 

raportul de audit energetic. 

(2) Prin excepŃie de la prevederile alin. (1), 

autorizaŃia de construire nu se va solicita, respectiv nu se va 
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depune pentru clădiri de locuit individuale cărora le sunt aplicabile 

prevederile art. 11 alin. (1) lit. h) pct. 3 din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 2 şi Directorul Executiv al 

DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Muncipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ALBANI LAURA MARIA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 18 

Bucureşti, 01.02.2012 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 01.02.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită pentru o 

perioadă de 5 ani a bunurilor mobile obŃinute prin proiectul 

„Implementarea Sistemului de Management Integrat al 

Proceselor, Riscurilor şi al CerinŃelor de Calitate, Mediu, Sănătate 

şi Securitate OcupaŃională şi Securitatea InformaŃiei în cadrul 

PoliŃiei Locale Sector 2 Bucureşti”, cod SMIS 7840, în cadrul 

Programului OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative 

către PoliŃia Locală Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 01.02.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită pentru o perioadă de 5 

ani a bunurilor mobile obŃinute prin proiectul „Implementarea 

Sistemului de Management Integrat al Proceselor, Riscurilor şi al 

CerinŃelor de Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate 

OcupaŃională şi Securitatea InformaŃiei în cadrul PoliŃiei Locale 
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Sector 2 Bucureşti”, cod SMIS 7840, în cadrul Programului 

OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative către PoliŃia 

Locală Sector 2;  

 Analizând:  

- Raportul de specialitate nr. 11359/26.01.2012 al DirecŃiei 

Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti privind aprobarea 

transmiterii în folosinŃă gratuită pentru o perioadă de 5 ani a 

bunurilor obŃinute prin proiectul „Implementarea Sistemului de 

Management Integrat al Proceselor, Riscurilor şi al CerinŃelor de 

Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate OcupaŃională şi 

Securitatea InformaŃiei în cadrul PoliŃiei Locale Sector 2 

Bucureşti”, cod SMIS 7840, în cadrul Programului OperaŃional 

Dezvoltarea CapacitaŃii Administrative către PoliŃia Locală Sector 

2; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Prevederile contractului pentru finanŃare nerambursabilă 

nr. 114/07.05.2010;  

- art. 36 alin. (5) lit. a) precum şi art. 124 din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 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, 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită pentru o 

perioadă de 5 ani către PoliŃia Locală Sector 2 a bunurilor mobile 

prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, obŃinute prin proiectul 

„Implementarea Sistemului de Management Integrat al 

Proceselor, Riscurilor şi al CerinŃelor de Calitate, Mediu, Sănătate 

şi Securitate OcupaŃională şi Securitatea InformaŃiei în cadrul 

PoliŃiei Locale Sector 2 Bucureşti”, cod SMIS 7840, în cadrul 

Programului OperaŃional Dezvoltarea CapacitaŃii Administrative. 

  

 Art.2. Predarea - primirea bunurilor mobile prevăzute la art. 

1 se face pe bază de proces verbal încheiat între Primăria 

Sectorului 2 în calitate de predător şi PoliŃia Locală Sector 2 în 

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

vigoare a prezentei hotărâri. 

 

 Art.3. Începând cu data primirii bunurilor mobile, PoliŃia 

Locală Sector 2 are obligaŃia de a cuprinde în buget fondurile 

necesare pentru mentenanŃa şi întreŃinerea acestor bunuri. 

 

 Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul 

General al PoliŃiei Locale Sector 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
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 Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sector 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ALBANI LAURA MARIA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 19 

Bucureşti, 01.02.2012 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 01.02.2012 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 anularea creanŃelor restante aflate în sold la data de 31 

decembrie 2011, mai mici sau egale cu 40 lei 

 

 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, 01.02.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind anularea 

creanŃelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2011, 

mai mici sau egale cu 40 lei;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 11401/27.01.2012 întocmit de 

către DirecŃia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 178 alin. (1) 

- (3) din OrdonanŃa Guvernului României nr. 92/2003 privind 

Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă anularea creanŃelor restante aflate în sold 

la nivelul Primăriei Sectorului 2 la data de 31 decembrie 2011, 

mai mici sau egale cu 40 lei. 

 Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Executiv al DirecŃiei Economice vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art.3  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ALBANI LAURA MARIA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 20 

Bucureşti, 01.02.2012 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 01.02.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 
Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea 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, 01.02.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2012;  

 Analizând: 

• Referatul nr.11476/27.01.2012 întocmit de DirecŃia 

AdministraŃie Publică Locală privind îndeplinirea prevederilor art. 

39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările  şi completările ulterioare; 

• Raportul ordonatorului principal de credite - Primarul 

Sectorului 2 Bucureşti la proiectul bugetului general al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012; 

• Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
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• Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Legea reponsabilităŃii fiscal- bugetare nr. 69/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

•  Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/2011; 

• Legea nr.283/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 

pentru completarea art.11 din O.U.G. nr.37/2008 privind 

reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; 

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

completările ulterioare;  

• Ordinul comun al Ministrului AdministraŃiei şi Internelor şi al 

Ministrului FinanŃalor Publice nr.286/2987/2011 privind aprobarea 

nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului 

general centralizat al unităŃilor administrativ – teritoriale pe anul 

2012 şi adresa DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Bucureşti 

nr.77389/30.12.2011;  

• Decizia nr.17/2012 a Directorului Executiv al DirecŃiei 

Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti privind 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate; 

• Decizia nr.18/2012 a Directorului Executiv al DirecŃiei 

Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti privind 

repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

• OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr.18/2009 

privind creşterea performanŃei  energetice a blocurilor de locuinŃe, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

• Adresa nr.2532/11.01.2012 a DirecŃiei Generale a 

FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti privind veniturile 
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estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din impozitul pe venit 

în anul 2012; 

• Adresa nr. 240/10.01.2012 a Ministerului Muncii, Familiei şi 

ProtecŃiei Sociale cu privire la sumele alocate Sectorului 2 pentru 

finanŃarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; 

• 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 stabileşte conform anexei nr.1, astfel: 

- venituri – 842.707 mii lei 

- cheltuieli – 1.087.432 mii lei;  

- deficit  – 244.725 mii lei; 

 Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2012 (anexa nr.2) se stabileşte la: 

- venituri la suma de 756.974 mii lei, din care: 

� venituri ale secŃiunii de funcŃionare   – 656.873 mii lei; 
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� venituri ale secŃiunii dezvoltare - 100.101 mii lei (din care 

58.136 mii lei reprezintă vărsăminte din secŃiunea de 

funcŃionare); 

- cheltuieli la suma de 998.105 mii lei, din care: 

� cheltuieli secŃiunea funcŃionare - 654.340 mii lei, 

� cheltuieli secŃiunea dezvoltare  - 343.765 mii lei; 

- excedent secŃiunea funcŃionare - 2.533 mii lei rezultat ca 

diferenŃă între suma alocată din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanŃarea cheltuielilor de personal din unităŃile şi instituŃiile 

de învăŃământ preuniversitar de stat şi nivelul maxim al 

cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a prevederilor Ordinului 

comun M.A.I. şi M.F.P. nr. 286/2987/2011; 

-  deficit secŃiunea dezvoltare – 243.664 mii lei finanŃat din 

excedentul anului 2011, din care: 

� 1.541 mii lei – excedent aferent proiectelor finanŃate din 

fonduri europene nerambursabile; 

� 242.123 mii lei – excedent aferent anului 2011 utilizat 

pentru programul de investiŃii pe anul 2012. 

 Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2011 în sumă de 998.105 mii lei 

conform anexei nr.2.1, cu detalierea pe capitole, subcapitole, 

secŃiuni, paragrafe, titluri, articole şi alineate şi pe ordonatori de 

credite, după cum urmează: 

 (1). 50.746 mii lei pentru cap.51.02 „AutorităŃi Executive”, 

conform anexelor  nr. 2.1.1.1 , repartizate astfel: 
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� 30.113 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la 

secŃiunile funcŃionare şi dezvoltare ale AutorităŃii Executive a 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, anexa nr. 2.1.1.1.1,; 

�  7.490 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la 

secŃiunile funcŃionare şi dezvoltare ale DirecŃiei Generale de 

Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr. 

2.1.1.1.2; 

� 12.873 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la 

secŃiunile funcŃionare şi dezvoltare ale DirecŃiei Venituri Buget 

Local Sector 2, anexa nr. 2.1.1.1.3. 

(2). 2.924 mii lei pentru cap.54.02 ”Alte servicii publice 

generale”, anexa nr. 2.1.1.2  pentru finanŃarea: 

� cheltuielilor prevăzute la secŃiunile funcŃionare şi dezvoltare 

ale DirecŃiei de EvidenŃă a Persoanelor din cadrul Primăriei 

Sectorului 2 – 1.924 mii lei, anexa  nr. 2.1.1.2.1; 

� cheltuielilor prevăzute la secŃiunea funcŃionare pentru 

organizarea alegerilor din anul 2012 – 1.000 mii lei, anexa nr. 

2.1.1.2.2; 

 (3). 39.980 mii lei pentru cap.55.02 „TranzacŃii privind 

datoria publică şi împrumuturi” reprezentând rate pentru dobânzi 

şi comisioane aferente împrumuturilor contractate de Consiliul 

Local al Sectorului 2, anexa nr.2.1.1.3; 

 (4) 323 mii lei pentru cap.60.02 „Apărare naŃională” pentru 

finanŃarea cheltuielilor  prevăzute la secŃiunea funcŃionare pentru  

Centrul Militar al Sectorului 2 Bucureşti - anexa nr. 2.1.2.1. 
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 (5). 34.668 mii lei, cheltuieli pentru Cap.61.02 «Ordine 

publică şi siguranŃă naŃională» (anexa nr.2.1.2.2), repartizate 

astfel: 

� 28.925 mii lei – pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la 

secŃiunile funcŃionare şi dezvoltare ale PoliŃiei Locale a Sectorului 

2, anexa nr.2.1.2.2.1.1; 

� 134 mii lei, respectiv 5.405 mii lei - pentru finanŃarea 

cheltuielilor prevăzute la secŃiunea  dezvoltare pentru proiectele 

finanŃate din fonduri externe nerambursabile, anexele nr. 

2.1.2.2.1.2 ; 2.1.2.2.3; 

� 204 mii lei - pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la 

secŃiunea funcŃionare pentru ProtecŃia Civilă – Serviciul de 

Prevenire al Sectorului 2, anexa nr.  2.1.2.2.2; 

 (6) 274.430 mii lei – pentru cap. 65.02 «ÎnvăŃământ» - în 

vederea acoperirii cheltuielilor  prevăzute la secŃiunile funcŃionare 

şi dezvoltare ce se finanŃează din bugetele locale, inclusiv pentru 

finanŃarea în completare de către Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti a programului social de acordare a produselor lactate, 

de panificaŃie şi fructe în şcoli, a rambursării creditelor utilizate din 

acest capitol bugetar, conform anexelor nr. _2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 

2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 

2.1.3.1.1.1.1b; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2a; 2.1.3.1.1.1.2b; 

2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.9; 2.1.3.1.3 - 2.1.3.1.6 .  

(7). 8.337 mii lei pentru capitolul 66.02 «Sănătate» - 

conform anexei nr. 2.1.3.2 , repartizate astfel: 
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� 6.000 mii lei – transferuri pentru finanŃarea acŃiunilor de 

sănătate şi a cheltuielilor de capital din domeniul sănătăŃii prin - 

DirecŃia Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2 - pentru spitalele din Sectorul 2 care nu sunt finanŃate de 

Primăria Municipiului Bucureşti,  anexa nr. 2.1.3.2.1, 

� 12 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor de personal  pentru 

asistenŃii medicali preluaŃi de DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 ca urmare a prevederilor 

O.U.G. nr.162/2008, anexa nr. 2.1.3.2.2, 

� 2.325 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la 

secŃiunea funcŃionare şi la secŃiunea dezvoltare pentru Centrul 

Teritorial Veterinar Sector 2, anexa nr.2.1.3.2.3. 

 (8). 136.475 mii lei pentru capitolul 67.02 «Cultură, 

Recreere şi Religie» (anexa nr. 2.1.3.3), din care:  

� 8.507 mii lei reprezentând transferuri pentru Centrul  

Cultural “Mihai Eminescu” – serviciu public aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, conform anexei nr. 

2.1.3.3.1; 

� 21.528 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la 

secŃiunea dezvoltare pentru proiectele finanŃate din fonduri 

externe nerambursabile, anexa nr. 2.1.3.3.2.1; 

� 76.059 mii lei pentru AdministraŃia Domeniului Public 

sector 2 (întreŃinere grădini, parcuri, zone verzi), anexa nr. 

2.1.3.3.2.2; 

� 30.000 mii lei reprezentând transferuri pentru culte 

religioase, conform anexei nr. 2.1.3.3.3; 
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� 381 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la 

secŃiunea  funcŃionare pentru proiecte derulate de ordonatorul 

principal de credite, din care 181 mii lei sume provenite din 

sponsorizări încasate în anul curent, anexa nr. 2.1.3.3.4; 

 (9). 105.143 mii lei pentru finanŃarea cap. 68.02 «Asigurări 

şi asistenŃă socială» (anexa nr.2.1.3.4), din care: 

� 105.133 mii lei finanŃarea cheltuielilor prevăzute la 

secŃiunile funcŃionare şi dezvoltare ale DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, anexele nr. 

2.1.3.4.1-2.1.3.4.5 ; 2.1.3.4.6.2 ; 2.1.3.4.7; 

� 10 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la 

secŃiunea funcŃionare pentru proiecte derulate de ordonatorul 

principal de credite, anexa  nr. 2.1.3.4.6.1; 

 (10). 161.750 mii lei pentru finanŃarea cap.70.02 “LocuinŃe, 

servicii şi dezvoltare publică », anexa nr. 2.1.4.1   - astfel: 

� 159.279 mii lei – pentru cheltuielile prevăzute la secŃiunile 

funcŃionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar 

„Dezvoltarea sistemului de locuinŃe” – pentru programul de 

creştere a performanŃei energetice a clădirilor de locuit, rabursări 

de credite şi programul derulat pentru construirea de locuinŃe 

pentru tineri împreună cu A.N.L., anexa nr. 2.1.4.1.1; 

� 2.471 mii lei – pentru cheltuielile prevăzute la secŃiunile 

funcŃionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar «Alimentări 

cu apă» atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei 

publice locale, cât şi pentru finanŃarea programului de extindere a 

reŃelei de alimentare cu apă,  anexa nr.2.1.4.1.2.  
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 (11) 106.249 mii lei – pentru finanŃarea cap.74.02 

“ProtecŃia mediului” (anexa nr. 2.1.4.2), din care:  

� 97.000 mii lei pentru finanŃarea programului de ecologizare 

şi de salubrizare a sectorului în cadrul secŃiunii de funcŃionare, 

anexa nr.2.1.4.2.1; 

�  9.249 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secŃiunile 

funcŃionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar 

«Canalizare» atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei 

publice locale, cât şi pentru finanŃarea programului de extindere a 

reŃelei de canalizare în sector, anexa nr.2.1.4.2.2; 

(12) 77.350 mii lei – pentru finanŃarea cap.84.02 

“Transporturi” (anexa nr.2.1.5.1), din care: 

� 38.701 mii lei pentru AdministraŃia Domeniului Public 

sector 2, anexa nr.2.1.5.1.1; 

� 38.649 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secŃiunile 

funcŃionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar «Străzi» 

atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice 

interne locale, cât şi pentru proiectele finanŃate din fonduri 

externe nerambursabile, anexa nr.2.1.5.1.2; 

 Art.4 Se aprobă cheltuielile finanŃate din împrumuturi 

interne şi externe contractate de Consiliul Local al Sectorului 2, în 

sumă de 49.501 mii lei, anexele nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.2; 

3.1.2.1; 3.2; 3.2.1; 3.2.1.1 repartizate astfel: 

a) programe finanŃate din credite externe – 47.050 mii 

lei: 
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� 29.406 mii lei – pentru programul de creştere a 

performanŃei energetice la blocurile de locuinŃe din Sectorul 2 ; 

� 17.644 mii lei – pentru programul de reabilitare sistem 

rutier sector 2. 

b) programe finanŃate din credite interne – 2.451 mii 

lei  – pentru programul de reabilitare sistem rutier sector 2. 

 Art.5 Se aprobă bugetul instituŃiilor publice finanŃate 

integral sau parŃial din venituri proprii şi subvenŃii/activităŃilor 

finanŃate integral din venituri proprii pe anul 2012, conform 

anexelor nr. 4 ; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.1; 4.1.2; 

4.1.2.1; 4.1.2.1.1; 4.1.2.1.1.1; 4.1.2.1.1.2;  4.1.2.1.2; 4.1.2.1.2.1- 

4.1.2.1.2.3; 4.1.2.1.3- 4.1.2.1.5; 4.1.2.2; 2.1.2.2.1; 4.1.2.2.2; 

4.1.2.3; 4.1.2.3.1; 4.1.2.3.2; 4.1.3; 4.1.3.1;  4.1.4; 4.1.5, astfel: 

- Total venituri  în sumă de 50.739 mii lei, din care: 

� venituri ale secŃiunii de funcŃionare – 35.418 mii lei; 

� venituri ale secŃiunii dezvoltare       - 15.321 mii lei (din care 

907 mii lei reprezintă vărsăminte din secŃiunea de funcŃionare) 

- Total cheltuieli la suma de 54.333 lei, din care: 

� cheltuieli secŃiunea funcŃionare -  35.418 mii lei, 

� cheltuieli secŃiunea dezvoltare -  18.915 mii lei; 

-  deficit secŃiunea dezvoltare – 3.594 mii lei finanŃat din 

excedentul anului 2011, din care: 

� 939 mii lei – excedent aferent proiectelor finanŃate din 

fonduri europene nerambursabile în cadrul capitolului 65.10 

„ÎnvăŃământ”; 
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� 2.655 mii lei – excedent aferent anului 2011 utilizat pentru 

programul de investiŃii pe anul 2011 de AdministraŃia PieŃelor 

Sector 2 în cadrul capitolului 70.10 „LocuinŃe, servicii şi 

dezvoltare publică” . 

 Art.6 Se aprobă programul de investiŃii al Consiliului Local 

al Sectorului 2 Bucureşti finanŃat din fonduri bugetare în anul 

2012, conform anexelor nr. 5 ; 5.1 – 5.757 Ordonatorii de credite 

vor derula programul de investiŃii pe anul 2012 cu respectarea 

prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 . 

 Art.7 Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanŃate 

din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr.6. Se 

autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste 

programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi 

credite bugetare în limitele prevăzute în anexa nr.6 la prezenta 

hotărâre. 

 Art.8 Se aprobă Sinteza proiectelor finanŃate din bugetul 

general al Sectorului 2 –Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare (titlul 56) , conform anexei nr.7 şi fişele programelor 

multianuale finanŃate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare (titlul 56) - conform anexelor 8; 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1-

8.1.1.2; 8.1.2; 8.1.2.1-8.1.2.3; 8.1.3- 8.1.6; 8.1.6.1 -.8.1.6.6; 

8.1.7; 8.1.8; 8.2; 8.2.1; 8.2.1.1-8.2.1.5; 8.2.2 - 8.2.6; 8.2.6.1- 

8.2.6.3;  8.3;  9; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1-9.1.1.2; 9.1.2 ; 9.1.2.1 - 

9.1.2.3; 9.1.3- 9.1.6; 9.1.6.1 -.9.1.6.6; 9.1.7; 9.1.8; 9.2; 9.2.1; 

9.2.1.1-9.2.1.5; 9.2.2 - 9.2.6; 9.2.6.1-9.2.6.3;  9.3.  
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 Art.9 Se aprobă numărul maxim de posturi pe anul 2011 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi a 

serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 conform anexelor nr. 11 – 20.  

 Art.10 Se aprobă finanŃarea din veniturile proprii ale 

bugetului local al Sectorului 2 a programului social de acordare a 

mierii, a produselor lactate şi de panificaŃie pentru copiii din 

grădiniŃele cu program prelungit din sector. 

 Art.11 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator 

principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin 

prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 şi pe lăcaşurile de 

cult din Sectorul 2 din anexa nr.10. Sumele aprobate pentru 

spitale vor fi repartizate pe trimestre şi pe unităŃile spitaliceşti din 

Sectorul 2 de către ordonatorul principal de credite prin 

ordonatorul secundar de credite – directorul DirecŃiei Generale de 

Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2. 

 Art.12 Sumele aprobate pentru unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar de stat vor fi repartizate pe trimestre şi pe 

ordonatorii terŃiari de credite inclusiv pe centre de execuŃie 

bugetară, de către ordonatorul principal de credite prin 

ordonatorul secundar de credite – directorul DirecŃiei Generale de 

Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu respectarea 

prevederilor din Legea nr.1/2011 a educaŃiei naŃionale, cu 

modificările şi completările ulterioare.  
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 Art.13 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale 

bugetului local provenite din cote defalcate din impozitul pe venit 

la dispoziŃia Sectorului 2 a sumei de 77.014 mii lei în vederea 

finanŃării unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat, inclusiv 

unităŃile de învăŃământ special şi a C.M.B.R.A.E., astfel: 

 58.064 mii lei – prin finanŃarea de bază; 

 18.950 mii lei – prin finanŃarea complementară.  

 Art.14 Se aprobă reîntregirea creditelor bugetare utilizate 

din bugetul local al Sectorului 2 Bucureşti pentru derularea 

programului multianual de creştere a performanŃei energetice a 

blocurilor de locuit cu sumele  virate cu această destinaŃie de la 

bugetul de stat pentru blocurile incluse în programul naŃional. 

 Art.15 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local 

Sector 2 al municipiului Bucureşti propuneri de rectificare a 

bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2012, ca urmare a 

modificărilor intervenite în evoluŃia şi structura veniturilor şi 

cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze 

justificate. 

 Art.16 Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 – 

2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.1.2.2; 2.1.1.3;  2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 

2.1.1.2.2; 2.1.1.3; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.2.1; 2.1.2.2.1.1; 

2.1.2.2.1.2; 2.1.2.2.2; 2.1.2.2.3;  2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 

2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 

2.1.3.1.1.1.1b; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2a; 2.1.3.1.1.1.2b; 

2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.9; 2.1.3.1.3 - 2.1.3.1.6; 2.1.3.2; 

2.1.3.2.1 - 2.1.3.2.3; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.2.1; 
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2.1.3.3.2.2; 2.1.3.3.3 - 2.1.3.3.5; 2.1.3.4;  2.1.3.4.1-2.1.3.4.5 ; 

2.1.3.4.6 ; 2.1.3.4.6.1 ; 2.1.3.4.6.2 ; 2.1.3.4.7 ; 2.1.4 ; 2.1.4.1 ; 

2.1.4.1.1 ; 2.1.4.1.2 ; 2.1.4.2 ; 2.1.4.2.1 ; 2.1.4.2.2 ; 2.1.5 ; 

2.1.5.1 ; 2.1.5.1.1 ; 2.1.5.1.2 ; 2.1.6-2.1.9 ; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 

3.1.2; 3.1.2.1; 3.2; 3.2.1; 3.2.1.1; 4 ; 4.1 ; 4.1.1 ; 4.1.1.1 ; 

4.1.1.1.1 ; 4.1.1.1.1.1 ; 4.1.2 ; 4.1.2.1 ; 4.1.2.1.1 ; 4.1.2.1.1.1 ; 

4.1.2.1.1.2 ; 4.1.2.1.2 ; 4.1.2.1.2.1 - 4.1.2.1.2.3 ; 4.1.2.1.3 - 

4.1.2.1.5 ; 4.1.2.2 ; 2.1.2.2.1 ; 4.1.2.2.2 ; 4.1.2.3 ; 4.1.2.3.1 ; 

4.1.2.3.2 ; 4.1.3 ; 4.1.3.1 ;  4.1.4 ; 4.1.5 ; 5 ; 5.1 – 5.757; 6-8; 

8.1; 8.1.1; 8.1.1.1-8.1.1.2; 8.1.2; 8.1.2.1-8.1.2.3; 8.1.3- 8.1.6; 

8.1.6.1 -.8.1.6.6; 8.1.7; 8.1.8; 8.2; 8.2.1; 8.2.1.1-8.2.1.5; 8.2.2 - 

8.2.6; 8.2.6.1- 8.2.6.3; 8.3; 9; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1-9.1.1.2; 9.1.2 ; 

9.1.2.1 - 9.1.2.3; 9.1.3- 9.1.6; 9.1.6.1 -.9.1.6.6; 9.1.7; 9.1.8; 9.2; 

9.2.1; 9.2.1.1-9.2.1.5; 9.2.2 - 9.2.6; 9.2.6.1-9.2.6.3; 9.3; 10-20  

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.17 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti.  

  (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot 

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ALBANI LAURA MARIA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 21 

Bucureşti, 01.02.2012 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 01.02.2012 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, 01.02.2012; 

 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. 11313/52/26.01.2012 

prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 
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- 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. 1 şi 2 ale proiectului de hotărâre; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi 

de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 

2011; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 7/2011 privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24 din 31.03.2011 

privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare 

a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25 din 31.03.2011 

privind reactualizarea Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

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

de către Consiliul Local Sector 2; 

- art. 32, art. 37 şi art.56^1 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) 

şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu 

prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, cuprinzând în total 10 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 nu dau 

dreptul la construire. 

 

 Art.2 Se revocă poziŃia 1 din anexa H.C.L. Sector 2 nr. 

14/20.01.2012 – PUD - Str. Vasile Lascăr nr.180, Sector 2- 

supraetajare imobil de locuit P+1E+M - intrare în legalitate. 
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 Art.3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4 (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, 

ALBANI LAURA MARIA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

    

Hotărârea nr. 22 

Bucureşti, 01.02.2012 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 01.02.2012 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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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 
 
Sumar 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului 

bugetar, pe anul 2011 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4,  

 

Având în vedere : 

 Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr.P.6.1/760/22.02.2012 al DirecŃiei 

Economice privind încheierea exerciŃiului bugetar pe anul 2011 ; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe 

principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

- prevederile art.57 alin.(l) şi (4) din Legea nr.273/29 iunie 2006 

privind finanŃele publice locale, modificată şi completată; 

 În temeiul dispoziŃiilor art.45, alin.(2), litera a) şi art.81 

alin.(2) litera d) din Legea administraŃiei publice locale 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE : 
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 Art.1. - Se aprobă contul de execuŃie al bugetului local 

pentru anul 2011, atât pentru partea de venituri cât şi pentru 

partea de cheltuieli, pe indicatori de venituri, ordonatori de 

credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform surselor 

de finanŃare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

 Anexa nr. 1 - Cont de execuŃie bugetară - venituri 

 Anexa nr. 2 - Cont de execuŃie bugetară - cheltuieli 

 Anexa nr. 3 - Cont de execuŃie bugetară - autofinanŃate 

parŃial 

 Anexa nr. 4 - Cont de execuŃie bugetară - autofinanŃate 

integral 

 Anexa nr. 5 - Cont de execuŃie bugetară - credite interne 

DirecŃia de Administrare a PieŃelor 

 Anexa nr. 6 - Cont de execuŃie bugetară - credite interne 

buget local 

 

 Art.2. - Se aprobă contul de execuŃie al bugetului local la 

partea de cheltuieli, pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, 

titluri de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre : 

- Anexa 2.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la 

venituri şi cheltuieli, în valoare de 769.661.608 lei. 

 
- Anexa 2.1 - capitol bugetar 51.02  AutorităŃi publice 
- Anexa 2.1.1 - cap.51.02.01.03 D  D.G.I.T.L. 
Anexa 2.1.2 - cap.51.02.01.03  -A.S.L.G. 
Anexa 2.1.3  cap.51.02.01.03 P  Primăria sector 4 



205 

 

   
- Anexa 2.2 - capitol bugetar 54.02  Alte servicii 

publice generale 
- Anexa 2.2.1 - cap.54.02.05. - Fond de 

rezervă bugetară  
- Anexa 2.2.2 - cap. 54.02.10 -EvidenŃa 

Persoanelor Sector 
4  

- Anexa 2.2.3 - cap. 54.02.50 - Alte 
servicii publice 
generale 

   
- Anexa 2.3 - capitol bugetar 55.02 - Dobânzi  
   
- Anexa 2.4 - capitol bugetar 56.02 Transferuri cu 

caracter general 
între diferite nivele 
ale administraŃiei 

   
- Anexa 2.5 - capitol bugetar 

60.02.02 
- Centrul Militar 

   
- Anexa 2.6 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publică şi 

siguranŃă 
naŃională 

- Anexa 2.6.1 - cap. 61.02.03.04 - PoliŃia Locală 
Sector 4 

Anexa 2.6.2 - cap. 61.02.05 - ProtecŃia civilă şi 
protecŃia contra 
Incendiilor 

   
- Anexa 2.7 capitol bugetar 65.02 - ÎnvăŃământ total 
- Anexa 2.7.1 -cap.65.02.03.01 - ÎnvăŃământ 

preşcolar - 
GrădiniŃe 

- Anexa 2.7.2 - cap.65.02.03.02 - InvăŃămînt primar 
- Şcoli generale 

- Anexa 2.7.3 - cap.65.02.04.02 - ÎnvăŃământ 
secundar superior - 
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Licee 
- Anexa 2.7.4 - cap.65.02.04.03 - ÎnvăŃământ 

secundar inferior - 
Şcoli profesionale 

- Anexa 2.7.5 - cap. 65.02.07.04 - ÎnvăŃământ 
nedefinibil prin nivel - 
Şcoli speciale 

   
- Anexa 2.8 - capitol bugetar 66.02 - Sănătate 
- Anexa 2.8.1  cap.66.02.06.03  - UnităŃi medico-

sociale - Sf.Luca 
- Anexa 2.8.2  cap.66.02.50 - Alte cheltuieli în 

domeniul sănătăŃii 
   
- Anexa 2.9 - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere 

şi religie 
- Anexa 2.9.1 - cap.67.02.03.30 

 
 

- Alte servicii 
culturale - Centrul 
Cultural Nicolae 
Bălcescu 

- Anexa 2.9.2 - cap.67.02.03 A  AdministraŃia 
Domeniului Public 
Sector 4 

- Anexa 2.9.3 - cap.67.02.03 P - ÎntreŃinere grădini 
publice, parcuri, 
zone verzi, baze 
sportive şi de 
agrement PS 4 

- Anexa 2.9.4 - cap.67.02.50 - Alte servicii în 
domeniile culturii, 
recreerii şi religiei - 
Biserici 

   
- Anexa 2.10 - capitol bugetar 68.02 - Asigurări şi 

asistenŃă socială 
- Anexa 
2.10.1 

- cap.68.02.04.1 - Centrul de Îngrijire 
şi AsistenŃă nr. 1 

- Anexa 
2.10.2 

- cap. 68.02.12 - UnităŃi de 
asistenŃă medico-
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sociale  
- Centrul medico-
social Sf.Luca 

- Anexa 
2.10.3 

 cap.68.02.AS - AsistenŃă socială  

- Anexa 
2.10.3.1 

 cap.68.02.AS.05.02 - AsistenŃă socială 
în caz de 
invaliditate 

- Anexa 
2.10.3.2 

 cap.68.02.AS.06.01 - AsistenŃă socială 
pentru familie şi 
copii  

- Anexa 
2.10.3.3 

 cap.68.02.11.2 - Creşe 

- Anexa 
2.10.3.4 

 cap.68.02.AS.15 - Prevenirea 
excluderii sociale 

- Anexa 
2.10.3.5 

 cap.68.02.AS.15.01 - Ajutor social 

- Anexa 
2.10.3.6 

 cap.68.02.AS.15.02 - Ajutoare pentru 
încălzire cu lemne 

- Anexa 
2.10.3.7 

 cap.68.02.AS. 50 - Alte cheltuieli în 
domeniul 
asigurărilor şi 
asistenŃei sociale 
-  

- Anexa 
2.10.4 

- cap.68.02.06.01 - Sprijin financiar la 
constituirea familiei 

   
- Anexa 2.11 - capitol bugetar 70.02 - LocuinŃe servicii 

şi Dezvoltare 
Publică 

- Anexa 
2.11.1 

 cap.70.02.03  - LocuinŃe, servicii 
şi dezvoltare 
publică 

- Anexa 
2.11.2 

- cap.70.02.05.01 - Alimentare cu apă 

- Anexa 
2.11.3 

 cap.70.02.06  - Iluminat public 

- Anexa 
2.11.4 

- cap.70.02.50 - Alte servicii în 
domeniile 
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locuinŃelor, 
serviciilor şi 
dezvoltării 
comunale 

   
- Anexa 2.12 - capitol bugetar 74.02 - ProtecŃia 

mediului 
- Anexa 
2.12.1 

- cap.74.02.05.01  - Salubritate 

- Anexa 
2.12.2 

- cap.74.02.06 - Canalizare şi 
tratarea apelor 
reziduale 

   
- Anexa 2.13 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi 

  

 Art. 3. Se aprobă contul de execuŃie bugetară, pentru 

activităŃile finanŃate parŃial din venituri proprii, conform anexelor 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care: 

 

 
- Anexa 3.1. - capitol bugetar 

65.10 
- InvăŃământ 

- Anexa 3.1.1 - cap.65.10.03.01  - ÎnvăŃământ preşcolar 
-GrădiniŃe 

- Anexa 3.1.2 - cap.65.10.03.02  - ÎnvăŃământ primar  
- Şcoli generale 

- Anexa 3.1.3 - cap.65.10.04.02  - ÎnvăŃământ secundar 
superior  
- Licee 

- Anexa 3.1.4 - cap.65.10.07.04  - ÎnvăŃământ nedefinibil 
prin nivel 
-Şcoli speciale 

- Anexa 3.2 - cap. 67.10.03.30 - Alte servicii culturale - 
Centrul Cultural 
Nicolae Bălcescu 
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- Anexa 3.3. - capitol bugetar 
68.10 

- Asigurări şi 
asistenŃă socială 

- Anexa 3.3.1. - cap. 68.10.04.01 - Centrul de Îngrijire şi 
AsistenŃă CIA 

- Anexa 3.3.2. - cap. 68.10.12 - UnităŃi de asistenŃă 
medico-socială – 
Centrul Medico-Social 
Sf. Luca 

  

 Art.4 Se aprobă contul de execuŃie bugetară, pentru 

activităŃile finanŃate integral din venituri proprii, conform anexei 

nr.4 - cap.70.10.50 - DirecŃia de Administrare a PieŃelor, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 5. Se aprobă contul de execuŃie bugetară - credite 

interne pentu DirecŃia de Administrare a PieŃelor, conform anexei 

nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 6. Se aprobă contul de execuŃie bugetară - credite 

interne pentru bugetul local, conform anexei nr.6, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 7. 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. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.02.2012.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 15/29.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

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.6.1/814/28.02.2012; 

- adresa nr.3276/10.02.2012 a Ministerului SănătăŃii - 

DirecŃia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti cu privire la 

repartizarea transferurilor din bugetul de stat către bugetele 

locale pentru finanŃarea unităŃilor de asistenŃă medico-sociale, pe 

anul 2012 ; 

- adresa Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 

12800 din 20.02.2012 privind implementarea „Programului 

naŃional multi anual privind creşterea performanŃei energetice la 

blocurile de locuinŃe". 
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 łinând seama de avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

 Luând în considerare prevederile : 

- art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanŃele 

publice locale modificată şi completată; 

 In temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare : 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local 

Sector 4, a fost aprobat atât la partea de venituri cât şi la partea 

de cheltuieli, astfel : 

• Bugetul local în sumă de 507.080 mii lei conform anexei nr.1 
 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 

4, la valoare de 507.080 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la 

partea de cheltuieli, conform anexelor : 

  
- Anexa 1.1 -capitol bugetar 

49.02 -  
- Bugetul local la 
venituri şi 
cheltuieli 

Anexa 1.2 - capitol bugetar 
51.02 

- AutorităŃi publice 

 Anexa 1.2.1 - cap. 51.02.01 - AutorităŃi 
executive şi 
legislative 

- Anexa 1.2.1.1 - cap.51.02.01.03 D - D.G.I.T.L. 
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 Anexa 1.2.1.2 - cap. 51.02.01.03 P - Primăria sector 4 

 
- Anexa1.3 - capitol bugetar 

55.02 
- Dobânzi 

   
- Anexa1.4 - capitol bugetar 

66.02 
-Sănătate 

- Anexa1.4.1 - cap. 66.02.06 - Servicii medicale 
în unităŃi sanitare cu 
paturi 

- Anexa1.4.1.1 - cap. 66.02.06.03 - UnităŃi medico-
sociale - Sf.Luca 

   
- Anexa1.5 - capitol bugetar 

67.02 
- Cultură, recreere 
şi religie 

- Anexa1.5.1 - cap. 67.02.05 - Servicii recreative 
şi sportive 

- Anexa 1.5.1.1 - cap. 67.02.05.03 P - ÎntreŃinere grădini 
publice, parcuri, 
zone verzi, baze 
sportive şi de 
agrement PS 4 

   
- Anexa 1.6 - capitol bugetar 

70.02 
- LocuinŃe servicii 
şi Dezvoltare 
Publică 

- Anexa1.6.1 - cap.70.02.03 - LocuinŃe, servicii şi 
dezvoltare publică 

- Anexa 1.6.1.1 - cap.70.02.03.30 - Alte cheltuieli în 
domeniul locuinŃelor 

- Anexa 1.6.1.2 - cap.70.02.03.30 BS - Alte cheltuieli în 
domeniul locuinŃelor 
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- Anexa 1.7 - capitol bugetar 

74.02 
- ProtecŃia 
mediului 

- Anexa 1.7.1 - cap.74.02.05 - Salubritate şi 
gestiunea deşeurilor 

- Anexa 1.7.1.1 -cap.74.02.05.01 - Salubritate 
- Anexa 1.7.2 - cap.74.02.06 - Canalizare şi 

tratarea apelor 
reziduale 

   
- Anexa 1.8 - capitol bugetar 

84.02 
-Transporturi 

- Anexa 1.8.1 - cap. 84.02.03 -Transport rutier 
- Anexa 1.8.1.1 - cap. 84.02.03.03 -Străzi 

 Art. 3. Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2012, 

în valoare de 50.000 mii lei, conform anexelor: 

 
-Anexa 2 - capitol bugetar 

70.07 
- Credite interne – 
B.L. 

- Anexa 2.1 - cap. 70.07 - LocuinŃe, servicii şi 
dezvoltare socială 

- Anexa 2.1.1 cap. 70.07.03 - LocuinŃe 
- Anexa 2.1.1.1 cap. 70.07.03.01 Dezvoltarea sistemului 

de locuinŃe 
   
-Anexa 3 - capitol bugetar 

84.07 
- Credite interne- 
Transporturi 

 

 Art. 4. Se aprobă Lista de investiŃii a Primăriei Sectorului 4, 

conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 5. Se aprobă Lista de investiŃii a a D.G.I.T.L Sector 4, 

conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 6. Se aprobă Lista creditelor de angajament pentru 

anul 2012 pentru capitolul bugetar 70.02 - Servicii, dezvoltare 

publică şi locuinŃe, obiectiv „Lucrări de reabilitare termică a 

imobilelor din sectorul 4", după cum urmează : 

- subcapitol 70.02.03.30 - buget local, anexa nr. 6 

- subcapitol 70.02.03.30 - buget de stat, anexa nr. 7 

 

 Art. 7 . Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum 

urmează : 

- Formularul 11 - Anexa nr. 8 - Bugetul centralizat al unităŃii 

administrat-teritoriale ; 

- Formularul 11/1 - Anexa nr. 8.1 - Bugetul local detaliat la 

venituri pe capitole şi subcapitole ; 

- Formularul 11/1 - Anexa nr. 8.2 - Bugetul local detaliat la 

cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe ; 

- Formularul 11/3 - Anexa nr. 9 - Bugetul centralizat al creditelor 

externe şi interne, pe anul 2012, pentru suma de 86.625 mii lei, 

ce include garantarea creditului contractat de DirecŃia de 

Administrare a PieŃelor Sector 4 ; 
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- Formularul 11/3 - Anexa nr. 9.1 - Bugetul centralizat al creditelor 

externe şi interne, pe anul 2012, pentru suma de 50.000 mii lei, 

contractat de Consiliul Local. 

 

 Art. 8. 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 29.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 16/29.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea concesionării  

de lucrări de reconstrucŃie şi modernizare 

 a PieŃei agroalimentare ReşiŃa, a studiului de fundamentare 

şi a caietului de sarcini aferente 

acestor lucrări şi exploatării pieŃei 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia de Administrarea a PieŃelor Sector 4, înregistrată sub nr. 

951/22.02.2012, precum şi Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Luând act de Rapoartele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

 În conformitate cu OrdonanŃa Guvernului nr. 71/2002, 

privind Organizarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; 

 În baza OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006, 

privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii; 
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 Având în vedere dispoziŃiile O.U.G. nr.54/2006 privind 

regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, 

aprobată prin Legea nr.22/2007 şi pusă în aplicare prin Normele 

metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 168/2007; 

 Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de 

lucrări publice şi servicii, întocmit de Ministerul FinanŃelor Publice 

împreună cu Autoritatea NaŃională de Reglementare şi 

Monitorizare a AchiziŃiilor Publice; 

 łinând cont de prevederile sentinŃei penale 

nr.734/13.04.2009 pronunŃată de Judecătoria Sectorului 4 

Bucureşti în dosarul penal nr.2361/4/2008 şi de cele ale încheierii 

pronunŃate în şedinŃa publică din 11.04.2011 de Judecătoria 

Sectorului 4 Bucureşti în dosarul civil nr. 12887/4/2010 prin care 

a fost omologat raportul de expertiză tehnică a construcŃiilor 

realizate în PiaŃa ReşiŃa; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 3 şi art. 81, alin. 2 lit. (f) 

si (g) din Legea nr. 215/2001, privind AdministraŃia Publică 

Locală; 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

HOTĂRĂŞTE 
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 Articol unic. Nu se aprobă studiul de fundamentare şi 

caietul de sarcini pentru concesionarea de lucrări privind 

reconstrucŃia şi modernizarea PieŃei agroalimentare ReşiŃa. 

 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 29.02.2012. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.17/29.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

HOTĂRÂRE 

privind strategia de reducere a cererii de droguri la nivelul 

sectorului 4, în anul 2012 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Văzând Referatul de specialitate Nr. P. 1.2/26/02.02.2012, 

întocmit de Secretarul Sectorului 4, precum şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului României Nr. 

73/2005, privind Aprobarea Strategiei NaŃionale Antidrog în 

perioada 2005-2012; 

 Luând act de dispoziŃiile cuprinse în art. 45 alin. (1) şi art. 

81 alin. (2) lit. „j", „n" şi alin (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

HOTĂRĂŞTE 
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 Art. 1. Se aprobă „Strategia de reducere a cererii de 

droguri la nivelul sectorului 4 Bucureşti, în anul 2012", conform 

anexei ce face parte integrantă din prezenta; 

 Art. 2. Secretarul Sectorului 4, împreună cu Centrul de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sector 4 Bucureşti, 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 29.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.18/29.02.2012 



222 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei la H.C.L. Sector 4  

nr. 66/23.07.2009 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 

4 si Raportul de Specialitate al Directorului DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sector 4 nr. 952/20.02.2012. 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

 Văzând dispoziŃiile cuprinse în H.C.G.M.B. nr. 

76/26.04.2005 privind identificarea şi delimitarea de către 

Consiliile Locale a terenurilor pe care se afla amplasate pieŃele 

agroalimentare. 

 łinând cont de dispoziŃiile H.C.G.M.B. nr. 239/2001 privind 

unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele 

agroalimentare din Municipiul Bucureşti. 

 În temeiul O.G 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, aprobată prin legea nr. 3/2003 şi H.C.L. Sector 4 nr. 

66/2009. 

 În conformitate cu prevederile cuprinse în art. 45 alin. 1 şi 

art. 81 alin. (2) lit. „f din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 
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publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art 1. Se aprobă modificarea anexei din documentaŃia 

tehnică şi TOPO-cadastrală la H.C.L. Sector 4 nr. 66/23.07.2009 

referitoare la suprafaŃa totală a PieŃei Sudului aflată în 

administrarea directă a DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 

4, conform anexei care face parte integrantă din aceasta 

hotărâre. 

 Art 2. Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia de Administrare a 

PieŃelor Sector 4 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 29.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 19/29.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

HOTĂRÂRE 

Privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu 

Local Sector 4 nr.42/05.07.2007 

 

 Având în vedere expunerea de motive propusă de Primarul 

Sectorului 4 şi referatul de specialitate întocmit de Oficiul 

Autorizare ActivităŃi Comerciale. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 În conformitate cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr.220/28.11.2011 privind stabilirea 

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti 

pentru anul 2012; 

 În temeiul dispoziŃiilor cuprinse la art.268 alin.(5) şi alin.(6) 

din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi 

completată; 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.r din Legea 

nr.215/2001, privind AdministraŃia Publică Locală Sector 4 
 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1 Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr.1 de la 

Hotărârea de Consiliu Local Sector 4 nr.42/2007 conform anexei 

nr.1 de la prezenta. 

Art.2 Se aprobă completarea modelului AutorizaŃiei de 

funcŃionare aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local Sector 4 

nr.42/2007 la anexa 2, conform Anexei 2 la prezenta. 

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

Art.4 Celelalte prevederi din Hotărârea de Consiliu Local Sector 4 

nr.42/2007 rămân neschimbate. 

Art.5 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreună cu 

Oficiul Autorizare ActivităŃi Comerciale şi agenŃii economici 

solicitanŃi vor duce la îndeplinire prevederile prezente conform 

competenŃei lor 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 20/29.02.2012 
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Anexa 1 la  

H.C.Lsector 4 nr. 20/29.02.2012 

 

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA 

AUTORIZAłIEI DE FUNCłIONARE (1) Şl REAVIZAREA 

ANUALĂ (2) 

 

1 .ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA 

AUTORIZAłIEI DE FUNCłIONARE 

� Cerere tip ( conform anexei la prezenta) 

� BI/CI (asociat, administrator, reprezentant) 

� BI/CI şi delegaŃie (dacă e cazul) 

� Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului 

ComerŃului 

� Actul Constitutiv sau Statutul societăŃii comerciale 

� Certificatul Constatator în baza Legii nr.359/2004 -emis de 

Biroul Unic de pe lângă Oficiul Registrului ComerŃului pentru 

punctul de lucru 

� Dovada deŃinerii spaŃiului sau a structurii de vânzare de 

către agentul economic în care este specificat că spaŃiul este 

punct de lucru 

� AutorizaŃia de mediu în cazul în care capacitatea 

restaurantului este mai mare de 100 de locuri 

� DeclaraŃia pe propria răspundere privind încadrarea pe 

tipuri a unităŃilor de alimentaŃie publică (declaraŃie tip) 

� Contract de salubrizare şi ultima chitanŃă de plată 



227 

 

� Acordul de funcŃionare conform H.C.L. Sector 4 nr. 

22/29.02.2012 

� Dovada achitării taxei de eliberare a autorizaŃiei de 

funcŃionare 

� LA DEPUNEREA DOSARULUI TOATE DOCUMENTELE 

MAI SUS MENłIONATE SE VOR PREZENTA ÎN ORIGINAL Şl 

COPIE PENTRU A FI CERTIFICATE DE PRIMĂRIA 

SECTORULUI 4 

 

2.ACTE NECESARE PENTRU REAVIZAREA ANUALĂ A 

AUTORIZAłIEI DE FUNCłIONARE 

 

�     Cerere tip 

� AutorizaŃia de funcŃionare (în original) 

� Dovada achitării taxei de autorizare 

____________________________________________________ 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea şi modificarea Acordului de funcŃionare 

sezonier pentru activităŃile de alimentaŃie publică tip terasă 

 

Consiliul Local Sector 4 

Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr.P. 13/118/14.02.2012 al Oficiului 

Autorizare ActivităŃi Comerciale şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 4; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al sectorului 4; 

În temeiul prevederilor Legii nr. 12/1990 modificată şi completată 

privind protejarea populaŃiei împotriva unor activităŃi comerciale 

ilicite, 

- OrdonanŃa de Guvern nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaŃă modificată şi completată, 

- H.C.G.M.B. nr.220/2011 privind stabilirea 

nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru 

Municipiul Bucureşti, 

- Hotărârea de Guvern nr.348/2004 modificată 

şi completată privind exercitarea comerŃului cu 
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produse şi servicii de piaŃă în unele zone 

publice; 

- Legea nr.61/1991 pentru sancŃionarea faptelor 

de încălcare a unor norme de convieŃuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice. 

În temeiul art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.”f” şi "r" şi alin.(4) din 

Legea nr.215/2001 a AdministraŃiei Publice Locale cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Începând cu data prezentei se aprobă emiterea 

Acordului de funcŃionare sezonier completat şi modificat pentru 

activităŃile de alimentaŃie publică tip terasă conform anexei 1 la 

prezenta. 

 

 Art.2 Se aprobă anexa nr.2 ce cuprinde condiŃiile legale şi 

actele necesare pentru obŃinerea Acordului de funcŃionare 

sezonier pentru activităŃi de alimentaŃie publică tip terasă. 

 

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

hotărâre. 

 

 Art.4 Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 4 nr. 61/29.06.2006. 
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 Art.5 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, 

împreună cu Oficiul Autorizare ActivităŃi Comerciale şi PoliŃia 

Locală Sector 4 împreună cu agenŃii economici solicitanŃi 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 29.02.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 21/29.02.2012 



231 

 

Anexa nr.1 la  

H.C.LSector4 nr. 21/29.02.2012 

 

ANTET 

 

ACORD DE FUNCłIONARE SEZONIER 

 

NR ......../......../......../............ 

 

 În temeiul prevederilor Lg.215/2001, Ord.99/2000 

modificată şi completată, HG 348/2004, HCGMB  ...................şi a 

HCLS4 nr.........../..................şi ca urmare a cererii 

nr..................../......................, 

S.C./Î.F........................................................................................ 

Denumire unitate......................................................................... 

Sediu social................................................................................. 

C.U.I .......................... Nr.Reg.ComerŃului................................. 

are acordul să ocupe domeniul public cu destinaŃia terasă 

sezonieră, adiacent punctului de lucru situat în............................ 

Total suprafaŃă ocupată............................................................... 

Perioada de funcŃionare .............................................................. 

OBIECT DE ACTIVITATE (Cod CAEN). 

AgenŃii economici au obligaŃia de a respecta următoarele condiŃii: 

� Să nu fie afectate spaŃiile verzi; 

� Să fie împrejmuită cu elemente mobile nefixate la sol; 

� Să nu fie afectat traficul pietonal 
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� Să nu fie folosite sisteme audio care să perturbe liniştea şi 

ordinea publică; 
� Programul zilnic de funcŃionare să nu depăşească ora 2300; 

� Să fie respectate normele igienico-sanitare de funcŃionare 

şi salubritatea în zonă. 

 În caz de nerespectare a condiŃiilor impuse sau a 

eventualelor reclamaŃii primite din partea locatarilor, precum şi la 

propunerea PoliŃiei Locale Sector 4, agentul economic are 

obligaŃia să elibereze amplasamentul în termen de 48 de ore. 

 În cazul eliberării domeniului public înainte de sfârşitul 

perioadei aprobate, agentul economic are obligaŃia să anunŃe 

acest lucru, în vederea sistării taxei de ocupare a domeniului 

public. 

 Prezentul Acord este valabil numai însoŃit de chitanŃa de 

plată a domeniului public şi rubrica de vize completată - VEZI 

VERSO !. 

 

PRIMAR SECTOR 4                                                              SS 

Întocmit 

____________________________________________ 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
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VALABILITATE 

 

 

 

Perioada 

 

Prelungire operată 

 

La data 

 

Întocmit 

 

LS/SS 

de la:  

până la: 

   

de la:  

până la: 

   

de la:  

până la: 

   

de la:  

până la: 

   

de la:  

până la: 

   

de la:  

până la: 

   

de la:  

până la: 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 4 nr.55/28.08.2008 

 

Consiliul Local Sector 4 

Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr.P.13/119/14.02.2012 precum şi 

expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4;  

În temeiul prevederilor: 

 -Legii nr. 12/1990 modificată şi completată, privind 

protejarea populaŃiei împotriva unor activităŃi comerciale ilicite; 

- O.G.99/2000 republicată, modificată şi completată privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă; 

- H.G.333/2003 şi a Legii nr.650/2002 de aprobare a 

O.G.nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 

de piaŃă; 

- H.G. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea 

condiŃiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenŃilor; 

- H.G.348/2004 modificată şi completată privind exercitarea 

comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele zone publice; 
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- H.C.G.M.B. 118/2004 privind exercitarea activităŃii de 

comercializare pe principalele reŃele stradale; 

- Legii nr.61/1991 pentru sancŃionarea faptelor de încălcare 

a unor norme de convieŃuire socială, a ordinii şi liniştii publice; 

- H.C.G.M.B 220/2011 privind stabilirea nivelului impozitelor 

şi taxelor locale pentru Municipiul Bucureşti; 

- H.C.L.Sector 4 nr.55/28.08.2008 privind aprobarea 

procedurii obŃinerii acordului de funcŃionare pentru desfăşurarea 

activităŃilor economice în zone publice; 

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

Legea nr.215/2001, privind AdministraŃia Publică Locală Sector 4. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Începând cu data prezentei se aprobă modificarea şi 

completarea anexei nr.1 de la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr.55/28.08.2008 conform anexei ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se aprobă lista actelor necesare pentru obŃinerea 

acordului de funcŃionare conform anexei nr.2 la regulament. 

 

 Art.3 Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr. 55/28.08.2008 rămân neschimbate. 
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 Art.4 Acordurile de funcŃionare eliberate în temeiul Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 4 nr.55/28.08.2008 rămân în 

vigoare pe întreaga durată a valabilităŃii lor. 

 

 Art.5 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, 

împreună cu Oficiul Autorizare ActivităŃi Comerciale şi PoliŃia 

Locală a Sectorului 4, împreună cu agenŃii economici care 

desfăşoară activităŃi de comerŃ pe teritoriul sectorului 4, vor aduce 

la îndeplinire şi vor respecta prevederile prezentei hotărâri 

conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 22/29.02.2012 
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ANEXA  

la HCLS4 Nr. 22/29.02.2012 

 

REGULAMENTUL 

de desfăşurare a activităŃilor de comercializare a produselor 

şi serviciilor de piaŃă pe teritoriul sectorului 4 

 

CAP.I. DispoziŃii generale 

 

ART.1 

 

 Prin prezentul Regulament se stabileşte procedura de 

obŃinere a acordului de funcŃionare de către persoanele fizice şi 

juridice de pe teritoriul sectorului 4, privind activitatea de 

comercializare a produselor şi a serviciilor de piaŃă. Prin activitate 

comercială, în sensul prezentei hotărâri, se înŃeleg actele de: 

comerŃ, producŃie, prestări servicii şi alimentaŃie publică. 

Hotărârea are în vedere realizarea următoarelor obiective: 

stimularea dezvoltării activităŃii de comercializare a produselor şi 

serviciilor de piaŃă; încurajarea liberei iniŃiative, asigurarea 

concurenŃei loiale şi a liberei circulaŃii a produselor şi serviciilor de 

piaŃă; informarea corectă şi protejarea intereselor consumatorilor, 

precum şi posibilitatea asigurării produselor şi serviciilor de piaŃă 

în zonele de vecinătate a acestora; modernizarea şi dezvoltarea 

formelor de distribuŃie; promovarea diverselor tipuri de reŃele de 

distribuŃie şi forme de vânzare; stimularea dezvoltării 
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întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate de comercializare a 

produselor şi serviciilor de piaŃă. 

 Prin "acord", în înŃelesul prezentei H.C.L., se defineşte 

actul administrativ emis de către Primarul sectorului 4 prin care 

se reglementează desfăşurarea exerciŃiilor comerciale în 

structurile de vânzare, sau ambulant în spaŃii deschise, de pe 

raza sectorului 4. 

 

CAP.II Procedura de eliberare a acordului de funcŃionare 

 

ART.2 Acordul de funcŃionare prevăzut de art.6 alin.2 din 

OrdonanŃa Guvernului nr.99/2000 aprobată prin Legea 

nr.650/2002 şi de Hotărârea Guvernului României nr.333/2003 se 

emite de Primarul sectorului 4 conform Anexei 1 la prezentul. 

 

ART.3 Acordul de funcŃionare menŃionat la articolul precedent se 

eliberează persoanelor fizice sau juridice autorizate în condiŃiile 

legii. Capacitatea legală şi efectivă, precum şi condiŃiile care 

trebuie îndeplinite de agenŃii economici se stabilesc de către 

instituŃiile abilitate prin lege. Pentru obŃinerea acordului de 

funcŃionare, persoanele fizice sau juridice interesate vor depune 

documentaŃia prevăzută în Anexa 2 la prezentul regulament. 

 

ART.4 Acordul de funcŃionare se eliberează, de regulă, pentru o 

perioadă de un an de la data emiterii acestuia, dacă termenele 

actelor existente la dosar permit acest lucru. În caz contrar, 
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termenul acordului de funŃionare va fi stabilit în funcŃie de cel mai 

scurt termen al oricăruia din actele depuse ( autorizaŃii, avize, 

contracte ) şi valabilitatea va fi menŃionată pe spatele acordului. 

Acordul de funcŃionare poate fi emis şi pentru activităŃi sezoniere 

respectiv pentru perioade mai scurte de un an. Acordul de 

funŃionare va fi preschimbat atunci când intervin modificări în 

activitatea structurii de vânzare. 

 

ART.5 Prelungirea termenului de valabilitare a acordului de 

funŃionare se va face la cererea persoanei fizice sau juridice 

indreptăŃite, pentru fiecare exerciŃiu comercial în parte respectiv 

structura de vânzare, sau activitate ambulantă în spaŃii deschise. 

Data înregistrării dosarului pentru prelungirea valabilităŃii 

acordului de funcŃionare trebuie să fie anterioară sau să coincidă 

cu data expirării termenului de valabilitate. În caz contrar, vor fi 

aplicate reglementările legale în vigoare. 

 

ART.6 Obiectivul de activitate prevăzut în acordul de funcŃionare 

va fi cel menŃionat în anexa la Certificatul de Înregistrare sau în 

Certificatul Constataor emis de Oficiul NaŃional al Registrului 

ComerŃului. În cazul în care exerciŃiul comercial este licitat, 

obiectul de activitate va fi cel menŃionat în contractul de 

închiriere. Se va interzice comercializarea de băuturi alcoolice şi 

a produselor din tutun în vecinătatea unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar. 
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ART.7 Domeniul de aplicare este cel prevăzut în dispoziŃiile 

generale ale O.G. 99/2000 rep., privind comerŃul în zone publice 

care este definit ca o activitate de comercializare a produselor şi 

serviciilor, desfăşurată permanent sau sezonier în pieŃe, târguri, 

oboare, pasaje publice, drumuri publice şi străzi sau orice zonă 

de altă natură destinată folosinŃei publice. 

 

ART.8 Aprobarea orarului de funcŃionare este de competenŃa 

emitentului, în funcŃie de specificul activităŃii, locaŃie etc, cu 

respectarea reglementărilor legale în materie, la cererea 

comercianŃilor. Orarul de funcŃionare se afişează la intrarea în 

unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat să 

asigure respectarea acestuia. În situaŃia în care se încalcă în mod 

repetat dispoziŃiile legale privind liniştea şi ordinea publică, 

Primarul sectorului 4 are dreptul de a modifica unilateral orarul de 

funcŃionare. 

 

ART.9 AgenŃii economici care funcŃionează în sectorul 4 au 

următoarele obligaŃii: 

 

A. Să respecte normele privind: 

-igiena, sănătatea publică şi siguranŃa alimentelor; 

-provenienŃa şi calitatea mărfurilor; 

-utilizarea mijloacelor de cântărire autorizate; 

-liniştea şi ordinea publică; 

-protecŃia consumatorilor; 



241 

 

-protecŃia muncii. 

 

B. Să respecte următoarele cerinŃe privind activitatea la punctul 

de lucru autorizat:  

-să afişeze datele de identificare ale comerciantului; 

-să asigure expunerea estetică a produselor şi să afişeze în mod 

vizibil preŃurile;  

-să respecte suprafaŃa autorizată; 

-să nu aducă prejudicii zonelor verzi şi mediului înconjurător;  

-să respecte orarul de funcŃionare; 

-să nu depoziteze mărfuri şi ambalaje în afară punctului de lucru; 

 

ART.10 În conformitate cu art.7 al O.G. 99/2000 rep.mod şi 

compl., nu se eliberează acord de funcŃionare în următoarele 

cazuri: 

 

a. contravine planului general de dezvoltare urbană şi criteriilor 

generale privind determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din 

localităŃi. 

b. aduce prejudicii spaŃiilor aflate în incinta sau în apropierea unor 

clădiri de valoare arhitectonică deosebită ori cu valoare de 

patrimoniu. 

c. exerciŃiul comercial se face în spaŃii improvizate. 

d. se încalcă dispoziŃiile prezentei hotărâri. 
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ART.11 În situaŃii speciale (litigii pe rol, reclamaŃii, etc), Primarul 

sectorului 4 poate emite un acord provizoriu de funŃionare, pe 

termen limitat. Acordul provizoriu de funŃionare se emite pe baza 

unui referat motivat, întocmit de Oficiul Autorizări ActivităŃi 

Comerciale. Totodată, din punctul de vedere al ocupării 

domeniului public, Primarul sectorului 4 poate dispune eliberarea 

totală, parŃială sau mutarea amplasamentului, precum şi 

îndeplinirea unor dispoziŃii speciale, în cazul unor interese cu 

caracter public. 

 

ART.12 Nerespectarea dispoziŃiilor din prezentul regulament vor 

fi constatate de reprezanŃii PoliŃiei Locale Sector 4, conform legii 

sau de către alŃi împuterniciŃi ai Primarului Sectorului 4. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
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Anexa nr. 1 la regulament 

 

ANTET 
 

ACORD DE FUNCłIONARE 
Nr. ............../.................................. 

 

 În baza prevederilor Legii nr.215/2001 rep.mod. şi compl., 

O.G. nr.99/2000 rep. mod. şi compl., şi H.C.L.S.4 

nr......./............................... şi ca urmare a cererii nr 

............./........................... 

S.C./P.F./ Î. I . / Î .F ./Al te insti tuŃ i i / . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  

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

Sediul  

social .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

C.U.I... . . . . . . . . . . . . . ,Nr.  Reg. 

ComerŃului .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .are acordul să 

desfăşoare activ i tăŃi  economice în punctul  de lucru  

( indicativ  d.p. ...)  si tuat în Bucureşti ,  sectorul  

4... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

 SpaŃii comerciale    PiaŃă, târg     Domeniul public 

OBIECT DE ACTIVITATE – cod CAEN-...................................... 

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

..................................................................................................... 
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ORAR DE FUNCłIONARE......................................................... 

� Modificarea activităŃilor comerciale aprobate prin prezentul 

Acord atrage după sine necesitatea solicitării unui nou Acord ; 

�  În cazul ocupării domeniului public, prezentul este valabil 

numai însoŃit de chitanŃa de plată şi rubrica de vize completată - 

VEZI VERSO - 

�  Nerespectarea prezentului Acord atrage după sine 

aplicarea prevederilor legale, suspendarea pe o perioadă de 

până la 30 de zile sau retragerea acestuia ;  

� Se interzice expunerea sau comercializarea mărfurilor în 

afara spaŃiului fără a poseda acord în acest sens ; 

� Solicitarea preschimbăriii prezentului Acord se va face cu 

30 de zile înainte de împlinirea unui an de la data eliberării; 

� Se recomandă aducerea la cunoştinŃă Primăriei Sectorului 

4 a încetării activităŃii la punctul de lucru prin depunerea acordului 

de funcŃionare;  

� Valabilitatea acordului de funcŃionare - VEZI VERSO -

ObservaŃii: 

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

SOCIETATEA COMERCIALĂ VA AFIŞA LA LOC VIZIBIL ACEST ACORD 

        PRIMAR,                                                                            

SS  

POPESCU Cristian Victor Piedone 

Întocmit 

____________________________________________ 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
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VALABILITATE Acord de funcŃionare Nr............/....................... 

 

Nr. 

crt. 

Nr.prelungire  

contract /  

Nr.chitanŃă 

dom.public 

Perioada de 

valabilitate 

Întocmit LS/SS 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

ObservaŃii.......................................................................................

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

.................................................................................................... 
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Anexa 2 la regulament 

 

ACTE NECESARE PENTRU OBłINEREA ACORDULUI 

DE FUNCTIONARE(1), DE PRELUNGIRE(2) Şl DE 

PRESCHIMBARE A ACORDULUI DE FUNCłI0NARE(3) 

 

1 .ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI DE 

FUNCłIONARE 

� Cerere tip (conform anexei la prezenta) 

� BI/CI (asociat, administrator, reprezentant) 

� BI/CI şi delegaŃie (dacă e cazul) 

� Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului 

ComerŃului 

� Actul Constitutiv sau Statutul societăŃii comerciale, iar în 

cazul persoanelor fizice autorizate, al întreprinderilor individuale 

şi familiale - rezoluŃie - 

� Certificatul constatator în baza Legii nr.359/2004 - emis de 

Biroul Unic de pe lângă Oficiul Registrului ComerŃului pentru 

punctul de lucru 

� AutorizaŃiile sau avizele necesare desfăşurării activităŃii 

economice menŃionate în anexa la Certificatul de înregistrare, 

emise de instituŃiile abilitate (autorizaŃie de mediu, sanitar-

veterinară, etc.) 

� Dovada deŃinerii spaŃiului sau a structurii de vânzare de 

către agentul economic în care este specificat că spaŃiul este 

folosit ca punct de lucru 
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� Contract de salubrizare şi ultima chitanŃă de plată 

� Dovada achitării taxei de eliberare a acordului de 

funcŃionare 

� SchiŃa amplasamentului solicitat pentru activitatea 

desfăşurată pe domeniul public (după caz) 

� Acordul AsociaŃiei de locatari (nume în clar al preşedintelui, 

semnătura, ştampila) - cu specificarea expresă a orarului de 

funcŃionare solicitat pentru orice unitate care solicită activitate cu 

program prelungit - după ora 22°° sau non stop (în original) 

� DeclaraŃie pe propria răspundere (după caz) 

� Certificat Fiscal eliberat de DirecŃia de Impozite şi Taxe 

sector 4 din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul 

local (Şos.OlteniŃei nr.37 - 39, în original) 

� LA DEPUNEREA DOSARULUI TOATE DOCUMENTELE 

MAI SUS MENłIONATE SE VOR PREZENTA ÎN ORIGINAL Şl 

FOTOCOPIE PENTRU CONFORMITATE 

 

2.ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA ACORDULUI DE 

FUNCłIONARE 

� Cerere tip 

� Acordul de funcŃionare (original şi fotocopie) 

� Contractul de închiriere sau actul adiŃional (original şi 

fotocopie) 

 

3.ACTE NECESARE PENTRU PRESCHIMBAREA ACORDULUI 

DE FUNCłIONARE 
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� Cerere tip 

� Acordul de funcŃionare (original şi fotocopie) 

� Contractul de închiriere sau actul adiŃional (original şi 

fotocopie) 

� Certificat fiscal (în original) 

� Certificat constatator în baza Legii 359/2004 (original şi 

fotocopie) 

� Ultima chitanŃă de salubrizare (original şi fotocopie) 

� Dovada achitării taxei (fotocopie) 

____________________________________________ 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
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Anexa la anexa 2 din regulament 

 

MODEL DE CERERE PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI DE 

FUNCłIONARE 

 

DOMNULE PRIMAR, 

 

Subsemnatul(a)........................................asociat / reprezentant al 

SC/PF/ÎI/ÎF.................................................................................. 

Sediu social................................................................................. 

posesor al BI/CI seria.......Nr.........vă rog să binevoiŃi a-mi aproba: 

� Acordul de funcŃionare : (1) eliberare              □ 

� Acordul de funcŃionare : (2) prelungire             □ 

� Acordul de funcŃionare : (3) preschimbare        □ 

� Acordul de funcŃionare : (4) domeniul public     □ 

cu următoarea activitate comercială .........cod CAEN.................. 

Orar de funcŃionare..................................................................... 

SuprafaŃa solicitată din domeniul public (dacă e cazul)................. 

 Declar pe propria răspundere că programul de funcŃionare 

este respectat conform Ord.nr.99/2000 şi Legii nr. 61/1991 privind 

normele de convieŃuire socială, a ordinii şi liniştii publice şi nu 

comercializez băuturi alcoolice şi produse din tutun în apropierea 

unităŃilor de învăŃământ. 
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Subsemnatul ..................................................................... , asociat/ 

împuternicit / delegat, declar că am luat la cunoştinŃă că cererea 

mea va fi soluŃionată favorabil în 30 de zile de la data depunerii 

cererii şi mă oblig ca după trecerea a 30 de zile să mă prezint la 

Primăria Sectorului 4, la Oficiul Autorizare ActivităŃi Comerciale 

pentru ridicarea Acordului de funcŃionare. Neridicarea Acordului 

de funcŃionare după trecerea a 50 de zile de la depunerea 

documentaŃiei duce la anularea lui. 

 

Data. ... . . . . . . . . . . . . . . . .                     Semnătura şi 

ştampila.................... 

Tel................................................ 

Persoană de contact...................... 

 

Am ridicat Acordul de funcŃionare şi am luat la cunoştinŃă de 

reglementările cuprinse în acord.* 

 

Semnătura şi ştampila.................... 

 

 

 

 

 

*Se completează la ridicarea acordului 



251 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

HOTĂRÂRE 

Privind eşalonarea de la plata impozitului pe clădiri şi 

terenuri a persoanelor fizice care beneficiază de ajutoare în 

baza O.U.G nr. 148/2005, privind susŃinerea familiei în 

vederea creşterii copilului cu modificările şi completările 

ulterioare, a Legii nr. 448/2006, privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a Legii nr. 

416/2001, privind venitul minim garantat şi a Legii 

nr.277/2010, privind alocaŃia pentru susŃinerea familiei 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sector 

4; 

 Luând în consideraŃie raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. 

2445/20.02.2012 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 125 alin.2 şi 3 din 

O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările 

şi completările ulterioare. 
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 În baza dispoziŃiilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 2 

lit. „n" din Legea nr.215/2001 a administraŃiei publice locale - 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă eşalonarea de la plata impozitului pe 

clădiri şi terenuri pentru persoanele care beneficiază de ajutoare 

în baza O.U.G nr. 148/2005 privind susŃinerea familiei în vederea 

creşterii copilului cu modificările şi completările ulterioare, Legii 

nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, Legii nr.277/2010 privind alocaŃia pentru susŃinerea 

familiei 

 Art. 2. Eşalonarea prevăzută la art. 1 se acordă numai 

pentru locuinŃa de la adresa de domiciliu şi pentru terenul aferent 

acesteia şi numai pe o perioadă de 10 luni. 

 Art. 3. Eşalonarea se acordă şi pentru bunurile comune ale 

soŃilor, stabilite potrivit legii. 

 Art. 4. Prezenta hotărâre de consiliu se aplică începând cu 

01.03.2012. 

 Art. 5. Documentele care stau la baza acordării scutirii sunt 

cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 6. Secretarul sectorului 4 şi DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.23/29.02.2012 
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ANEXA NR. 1 

la HCLS4 nr. 23/29.02.2012 

 

 Privind eşalonarea de la plata impozitului pe clădiri şi 

terenuri a persoanelor fizice care beneficiază de ajutoare în 

baza O.U.G nr. 148/2005 privind susŃinerea familiei în 

vederea creşterii copilului cu modificările şi completările 

ulterioare, Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, Legii nr.277/2010 privind 

alocaŃia pentru susŃinerea familiei 

 

 Persoanele fizice vor prezenta următoarele acte:  

1)- cerere; 

2)- actul de identitate - fotocopie şi originalul pentru conformitate; 

3)- declaraŃie pe propria răspundere  a solicitantului în care să se 

precizeze că, pe lângă ajutorul de la stat, solicitantul nu mai are 

alte surse de venituri. 

4)- dovada achitării garanŃiei ce va fi calculată conform 

art.125 alin 5) lit.a din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind 

Codul de procedura fiscală cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 Eşalonarea se va acorda: 
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- numai dacă solicitantul se identifică ca 

beneficiar al unui ajutor acordat în baza 

actelor normative menŃionate mai sus; 

- numai pentru adresa de domiciliu; 

- numai pe o perioadă de 10 luni; 

- numai dacă se efectuează o anchetă socială 

cu un rezultat favorabil acordării eşalonării. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru Societatea HandicapaŃilor Locomotor din România 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4;  

 Luând în consideraŃie raportul DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. IID 315150/14.02.2012; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45 alin.l coroborat cu art. 81 alin.4 

din Legea nr. 215 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1 Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de 

la plata impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2012, în cuantum 

de 7.349,25 lei, datorat de Societatea HandicapaŃilor Locomotor 

din România pentru imobilul situat în str. Brădetului nr. 24A, sc. 4, 

ap. 86,sector 4; 

 Art.2 Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 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 29.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.24/29.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4;  

 Luând în consideraŃie raportul DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. IID 315151/16.02.2012. 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45 alin.l coroborat cu art. 81 alin.4 

din Legea nr. 215 a administraŃiei publice locale, republicată, 

modificată şi completată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 



259 

 

 Art.1 Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de 

la plata impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2012, în cuantum 

de 5.540,10 lei, datorat de Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor sector 4 pentru imobilul situat în str. Mitropolit Iosif 

nr. 29, sector 4; 

 Art.2 Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 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 29.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.25/29.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

HOTĂRÂRE 

Privind modificarea organigramei, a structurii de 

funcŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale 

DirecŃiei de EvidenŃă a Persoanelor Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 łinând seama de expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4;  

 Analizând referatul de specialitate al DirecŃiei de EvidenŃă a 

persoanelor Sector 4;  

 Luând în considerare avizul AgenŃiei NaŃionale a 

FuncŃionarilor Publici;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4;  

 În temeiul dispoziŃiilor art.45 alin.l 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 organigramei, a structurii de 

funcŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale 
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DirecŃiei de EvidenŃă a Persoanelor Sector 4 în conformitate cu 

prevederile anexei nr.l, anexei nr.2 şi anexei nr. 3. 

 

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

prezenta Hotărâre. 

 

 Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi 

DirecŃia de EvidenŃă a Persoanelor Sector 4, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.26/29.02.2012 
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Anexa nr. 1 la HCL nr. 26/29.02.2012 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

ALEXANDRU LEONTE POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECłIA DE EVIDENłĂ A 
PERSOANELOR SECTOR 4 

FP=7+1 

Serv. Resurse Umane, 
SSM, PSI, MC 

FP=7+1 

Serviciul Juridic, InformaŃii 
si Relatii cu Publicul 

Serviciul Administrativ, 
AchiziŃii Publice 

FP=2+1 

FC=5 
FP=3+1 

FC=4 

DIRECTOR 
EXECUTIV 

Serviciu 
Economic 

Serviciul 
Stare Civilă 

FP=7+1 

Oficiul EvidenŃa 
persoanelor nr. 1 

FP=5 

FC=1 

Oficiul EvidenŃa 
persoanelor nr. 2 

Oficiul Evidenta 
persoanelor nr. 3 

FP=6 FP=7 

TOTAL PERSONAL: 60 din care 50 FP 
       10 FC 

Personal conducere: 6 (12% din 50 FP) 

Personal executie: 54 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei persoanelor fizice  

care au obŃinut calitatea de administrator 

 imobile - ATESTAT în urma susŃinerii  

examenului de atestare din luna februarie 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.9.2./ 209/ 20.02.2012 al DirecŃiei 

RelaŃii cu Comunitatea Locală - Biroul RelaŃii cu AsociaŃiile de 

Proprietari;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local ; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - 

privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de 

proprietari,   

 În conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art.81, alin. (4) din Legea nr. 

215 / 2001 - privind administraŃia publică locală, republicată; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obŃinut 

calitatea de administrator imobile -ATESTAT în urma susŃinerii 

examenului de atestare desfăşurat la data de: 18.02.2012, 

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 perioadă nedeterminată şi este valabil pe tot teritoriul 

României. 

 

 Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage 

de către autoritatea administraŃiei publice locale care l-a eliberat, 

daca nu mai sunt îndeplinite condiŃiile pentru exercitarea acestei 

activităŃi. 

 

 Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia RelaŃii 

cu Comunitatea Locală prin Biroul RelaŃii cu AsociaŃiile de 

Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 27/29.02.2012 
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Anexă 

la HCLS4 nr. 27 /29.02.2012 

 

L  I  S  T  A  

Persoanelor care au obŃinut Atestatul de Administrator Imobile în 

urma susŃinerii examenului din: 18.02.2012 

 

r. 

Nume Seria Certificat 

rt. 

Prenume Atest. Nr. Data 

1 ATANASIE CAMIL 42 0.899 2/18/2012 

2 BADEA NICULINA 42 0.900 2/18/2012 

3 BĂRBUł ELENA DOINA 42 0.901 2/18/2012 

4 BRAD DORINA 42 0.902 2/18/2012 

5 DURLEA ADRIAN PETRICĂ 42 0.903 2/18/2012 

6 ENACHE ELENA DANIELA 42 0.904 2/18/2012 

7 ENACHE NICOLETA 42 0.905 2/18/2012 

8 FINICHIU SORINA 42 0.906 2/18/2012 

9 FRĂłILOIU MARIAN 42 0.907 2/18/2012 

10 GULIE ION 42 0.908 2/18/2012 

11 IGNA MARIUS ŞTEFAN 42 0.909 2/18/2012 

12 ISTRU ROXANA OANA MIHAELA 42 0.910 2/18/2012 

13 LEAOTĂ ADRIAN 42 0.911 2/18/2012 

14 LIGDA SILVIA 42 0.912 2/18/2012 
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15 MARCU ELENA 42 0.913 2/18/2012 

16 ORODEL ILIE 42 0.914 2/18/2012 

17 PĂCUREłU VERONICA ELIZA 42 0.915 2/18/2012 

18 PĂŞESCU MARIANA ROXANA 42 0.916 2/18/2012 

19 PETRUłIU NICULINA 42 0.917 2/18/2012 

20 SPIRIDON NICULAE 42 0.918 2/18/2012 

21 STANCU VASILE 42 0.919 2/18/2012 

22 TUDOSE LILIANA 42 0.920 2/18/2012 

23 TINICHE GHEORGHE 42 0.921 2/18/2012 

24 TUCMEANU EMILIA 42 0.922 2/18/2012 

25 VASILACHE OTILIA 42 0.923 2/18/2012 

26 VLĂDOIU DOINA 42 0.924 2/18/2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea criteriilor de selecŃie  

a AsociaŃiilor de proprietari, a modelului de contract de 

mandat în vederea implementării programului  

multianual de reabilitare termică, a modelului  

notificării şi hotărârii Adunării Generale a 

AsociaŃiilor de proprietari 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 al Minicipiumui Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate nr. 

104/23.12.2012, întocmit de DirecŃia de Dezvoltare Urbană. 

 

 În conformitate cu: 

 -O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanŃei 

energetice a blocurilor de locuinŃe, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 -Normele metodologice din 19 martie 2009 de aplicare a 

O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanŃei energetice a 

blocurilor de locuinŃe; 
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 -Art. 136 - 171 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 łinând cont de prevederile: 

 -H.C.L. Sector 4 nr 75/26.05.2011, privind aprobarea de 

către Consiliul Local al Sectorului 4 Bucureşti, a unui împrumut 

extern de la Banca Europeană de InvestiŃii în vederea asigurării 

finanŃării programului multianual de investiŃii de reabilitare termică 

a 320 de blocuri de locuinŃe în Sectorul 4 Bucureşti; 

 -H.C.L. Sector 4 nr. 168/15.12.2011, pentru aprobarea 

programului multianual de investiŃii privind reabilitarea termică a 

320 de blocuri de locuinŃe în sectorul 4 Bucureşti pentru anii 

2012-2015,; 

 -HCL. Sector 4 nr. 169/15.12.2011, privind preluarea 

integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenŃie 

corespunzătoare cotei de 20% ce revine AsociaŃiilor de proprietari 

conform O.U.G. nr. 18/2009 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (4) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1 Se aprobă criteriile de selecŃie în vederea stabilirii 

ordinii de prioritate a AsociaŃiilor de proprietari pentru 

implementarea programului multianual de reabilitare termică, în 

baza analizei efectuate la nivelul Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti după cum urmează: 

a) Data înscrierii AsociaŃiei de Proprietari în Programul 

local privind creşterea eficienŃei energetice a 

blocurilor - pondere 70%; 

b) Plata la zi a impozitelor datorate de către proprietari 

pentru apartamentele proprietate din imobil - pondere 

25% 

c) IntervenŃie de urgenŃă în baza unui referat emis de 

DirecŃia de Dezvoltare Urbană şi aprobat de Ordonatorul de 

credite - pondere 5% (în temeiul hotărârii Consiliului Local Sector 

4). 

d)  

 Art. 2 Se aprobă modelul Contractului de Mandat, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Se aprobă modelul notificării şi hotărârii Adunării 

Generale a AsociaŃiilor de proprietari. 

 

 Art. 4 Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia de Dezvoltare 

Urbană vor aduce la îndeplinire propunerile prezentei, conform 

competenŃelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.28/29.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic  

de Detaliu pentru construcŃie definitivă  

cu funcŃiunea acces din exterior, pentru apartament 

proprietatea dnei. MOHAMED NATALIA,  

în suprafaŃă de 49,83 mp.,  

situat în STR. ARGEŞELUL nr. 3,  

bl. A4, sc. A,P, ap. 16, sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 

4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi al Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. „i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru acces 

din exterior pentru apartament situat în Str. ARGEŞELUL nr.3, bl. 

A4, sc. A, P, ap. 16. 

 

 Art.2.Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism 

este cota parte indiviză a blocului (trotuarul de gardă). 

 

 Art.3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 

 Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii 

de urbanism este de 2 ani . 

 (2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată 

anterior, devine nulă de drept. 

 



274 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.29/29.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea acces din exterior, 

apartament proprietatea d-lui BUTUC VASILII în suprafaŃă de 
85,31 mp., situat în str. Panselelor nr.10, bl.135, sc.1, ap.1, P, 

sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 

4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi al Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991; 
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 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000. 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. T din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru acces din 

exterior pe un teren cota indiviză a blocului (trotuarul de gardă) 

situat în str.Panselelor nr.10, bl.135, ap.1,sc.1, P.  

Art. 2.Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

cota parte indiviză a blocului (trotuarul de gardă), în suprafaŃă de 

l,0mp. 

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire.  

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani. 

     (2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. arobată 

anterior, devine nulă de drept 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.02.2012.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

Nr.30/29.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea acces din exterior, 

apartament proprietatea d-lui POPA IONEL, în suprafaŃă de 
30,12 mp., situat în şos.Giurgiului nr.122, bl.5, sc.6, ap.164, 

sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 

4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi al Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991; 
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 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000. 

 În baza dispoziŃiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. „i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată ; 

 

HO T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru acces din 

exterior pe un teren situat în şos.Giurgiului nr.122, bloc 5, sc.6, 

ap.164. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

cotă parte indiviză a blocului (trotuarul de gardă), în suprafaŃă de 

1,0mp. 

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire.  

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani. 

    (2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. arobată 

anterior, devine nulă de drept 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.02.2012.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

Nr.31/29.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea acces din exterior, 

spălătoria blocului proprietatea asociaŃiei de proprietari prin 
LOLOT STELIAN, în suprafaŃă de 31,19 mp., situat în 

str.Turnu Măgurele nr.3,bl.C2,sc.D, P, sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 

4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi al Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991; 
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 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru acces din 

exterior pe un teren cotă indiviză a blocului (trotuarul de gardă) 

situat în str.Turnu Măgurele nr.3, BL.C2,SC.D,P.  

Art. 2.Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

cotă parte indiviză a blocului (trotuarul de gardă), în suprafaŃă de 

1,0mp. 

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire.  

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 

    (2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. arobată 

anterior, devine nulă de drept. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.02.2012.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

Nr.32/29.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea locuinŃă P+2E, pe un 

teren proprietatea d-lui. CHIRIAC POPESCU MARIAN , în 

suprafaŃă de 636,00 mp., situat în Drumul Binelui nr.237- 239, 

sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 

4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi al Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. „i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu 

pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea locuinŃa P+2E, pe un 

teren proprietatea d-lui. CHIRIAC POPESCU MARIAN, în 

suprafaŃă de 636,00 mp., situat în Drumul Binelui nr.237-239, 

sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.02.2012.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.33/29.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea locuinŃă P+l E +M, pe un 

teren proprietatea d-lui TOMŞA GABRIEL, în suprafaŃă de 

315,00 mp., situat în str.Giovanni Boccaccio nr.26, sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 

4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi al Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000. 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. „i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu 

pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea locuinŃa P+l E +M, pe 

un teren proprietatea d-lui TOMŞA GABRIEL, în suprafaŃă de 

315,00 mp., situat în str.Giovanni Boccaccio nr.26 , sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.02.2012.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.34/29.02.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea locuinŃă P+l E+M , teren 

proprietatea d-lui MUNTEANU VLADIMIR în suprafaŃă de 

170,33mp., situat în str. BĂNIŞOR nr.16, sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 

4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi al Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. „i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu 

pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea locuinŃa P+l E+M , 

teren proprietatea d-lui MUNTEANU VLADIMIR în suprafaŃă de 

170,33mp., situat în str. BĂNIŞOR nr.16, sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.02.2012.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.35/29.02.2012 
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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 

pentru abrogarea H.C.L.S. 6 nr. 19/31.01.2012 privind aprobarea 

subvenŃionării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a 

unităŃii de asistenŃă socială „Împreună cu Tine” a AsociaŃiei 

“Familie Sănătoasă” 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

Având în vedere: 

- H.C.L.S. 6 nr. 19/31.01.2012 privind aprobarea subvenŃionării 

din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a unităŃii de 

asistenŃă socială „Împreună cu Tine” a AsociaŃiei “Familie 

Sănătoasă”; 

- Cererea înregistrată cu nr. D/2378/08.02.2012 a doamnei Meda 

Dobocan, preşedinte al AsociaŃiei “Familie Sănătoasă”; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale;  
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- Prevederile art. 43 alin. (3) lit. d)–f) din Legea nr. 272/2004 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor 

şi fundaŃiilor române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi 

administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la 

Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor şi 

fundaŃiilor române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi 

administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

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

(2), lit. d) şi n) şi cele ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se abrogă H.C.L.S. 6 nr. 19/31.01.2012 privind 

aprobarea subvenŃionării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 

2012, a unităŃii de asistenŃă socială „Împreună cu Tine” a 

AsociaŃiei “Familie Sănătoasă”. 

Art. 2.  (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  
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(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  
 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 28 
Data: 28.02.2012 
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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 listei de repartizare a unui lot de locuinŃe 

realizate în cadrul Programului de construcŃii de locuinŃe pentru 

tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, 

rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere  

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul 

Reglementare, repartizare spaŃii locative; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

Luând în considerare dispoziŃiile Legii nr. 152/1998 

privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, modificată 

şi completată, ale art. 15 alin. 5, 6, 7, 8 şi 9 din Normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 

modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 159/2009, precum şi pe cele ale Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 181/2006;  

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

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

modificările şi completările ulterioare;  
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 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuinŃe 

realizate în cadrul Programului de construcŃii de locuinŃe pentru 

tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, 

rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, 

conform Anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. ContestaŃiile cu privire la acordarea priorităŃilor în 

soluŃionarea cererilor se vor adresa Primarului Sectorului 6, în 

termen de 7 zile de la afişarea listei. 

Art. 3. Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză 

şi evaluare a cererilor de locuinŃă şi Serviciul Reglementare, 

repartizare spaŃii locative vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  
 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 29 
Data: 28.02.2012 
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ANEXĂ 
la H.C.L.S.6 nr. 29/28.02.2012 

 
LISTA DE REPARTIZARE LOCUINłE ANL, MIŞCAREA A II A 

 
 
Nr. 
crt. 

Nume şi Prenume Nr. şi data 
registratură 

Punctajul 
total 

Punctajul 
SL 

Data naşterii Nr. camere 
repartizate 

1. GĂINOIU ELENA 485/20.09.2006 45 17 10.05.1973 2 CAMERE 
2. SAVA NICOLAE-IONUł 56811/11.08.2006 41 17 28.09.1981 GARSONIERĂ 
3. STAN FLORINA-LOREDANA 762/15.01.2007 41 17 03.03.1980 GARSONIERĂ 
4. NEACŞU (FOSTA NAE) 

ROXANA 
2577/31.01.2007 41 17 11.08.1979 GARSONIERĂ 

5. SPÂNU MARIANA-
ANIŞOARA 

3381/07.02.2007 41 17 25.01.1981 GARSONIERĂ 

6. CHIOSU NICOLAE 3950/13.02.2007 41 17 01.05.1976 GARSONIERA 
7. STICLARU MARIA-SIMONA 4247/15.02.2007 41 17 11.12.1976 GARSONIERĂ 
8. MOISE TATIANA 5200/26.02.2007 41 17 24.10.1974 GARSONIERĂ 
9. POPOVA CRISTINA 6914/15.03.2007 41 17 13.03.1982 GARSONIERĂ 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei tehnico-economice – faza studiu 

de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici privind 

obiectivul de investiŃii „DesfiinŃarea anexelor, construire vestiare, 

amenajare teren de sport” în incinta Liceului Mircea Eliade din 

Bulevardul Splaiul IndependenŃei nr. 315 – 317, Sector 6, 

Bucureşti  
 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

łinând seama de Raportul de specialitate al 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 şi art. 3 din 

Legea educaŃiei fizice şi sportului nr. 69/2000, precum şi art. 44, 

alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, şi 

prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului cadru 

al documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 



296 

 

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică – faza 

studiu de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici privind 

obiectivul de investiŃii „DesfiinŃarea anexelor, construire vestiare, 

amenajare teren de sport” în incinta Liceului Mircea Eliade, din 

Bulevardul Splaiul IndependenŃei nr. 315 – 317, Sector 6, 

Bucureşti, aşa cum sunt prevăzute în Anexa ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi DirecŃia Economică din cadrul Primăriei Sector 6 vor duce 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, 
 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  
 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 30 
Data: 28.02.2012 
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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 în anul şcolar 2011-2012 
 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

Luând act de Raportul de specialitate întocmit de 

AdministraŃia Şcolilor Sector 6 precum şi de referatul 

Inspectoratului Şcolar al municipiului Bucureşti Sector 6 privind  

situaŃia numerică a burselor solicitate pe categorii de burse 

pentru anul şcolar 2011– 2012 cu nr. 2 din data de 23.01.2012 

înregistrat la sediul AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 653 din 

data de 02.02.2012;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor art. 82 şi art. 105 alin. (2) din Legea 

nr. 1/2011 privind educaŃia naŃională, precum şi prevederile din 

OMECTS nr. 5576/2011; 

          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, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă finanŃarea în anul şcolar 2011–2012 a 

burselor şcolare pentru elevii cuprinşi în învăŃămânul 

preuniversitar de stat din instituŃiile de învăŃământ de pe raza 

Sectorului 6 în cuantum de 130 lei lunar, pentru fiecare categorie.  

Art. 2. Se împuterniceşte directorul AdministraŃiei Şcolilor 

Sector 6 să repartizeze unităŃilor de învăŃământ sumele 

corespunzătoare plăŃii burselor şcolare defalcate, conform 

situaŃiei centralizate la nivelul Inspectoratului Şcolar al 

Municipiului Bucureşti Sector 6, cu  încadrarea în fondurile 

bugetare alocate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 

bugetar 2012.         

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 31 

Data: 28.02.2012 
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SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE 

 
Sumar 
 

 


