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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar General 

 

DISPOZIłIE 

Nr. 246 din 12.03.2012 

 

 Având în vedere referatul DirecŃiei Generale Infrastructură 

şi Servicii Publice - DirecŃia UtilităŃi Publice privind Programul de 

măsuri şi acŃiuni pentru gospodărirea şi înfrumuseŃarea 

Municipiului Bucureşti. 

 În conformitate cu OrdonanŃa nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale. 

 Văzând prevederile pct. 5 din Ordinul nr. 536/23 iunie 1997 

privind aprobarea Normelor de igienă şi a recomadărilor privind 

mediul de viaŃă al populaŃiei. 

 łinând seama de art. 68. alin.(1). art. 63, alin. (1), lit.d) şi a 

art. 85 din Legea nr. 215/2001 a AdministraŃiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE: 

 

 Art. 1. Se aprobă "Programul de măsuri şi acŃiuni 

pentru gospodărirea şi înfrumuseŃarea Municipiului 

Bucureşti" ce va avea obiectivele cuprinse în Anexa 1, anexă 

care face parte din prezenta dispoziŃie. 
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 Art. 2 "Programul de măsuri şi acŃiuni pentru 

gospodărirea şi înfrumuseŃarea municipiului Bucureşti" va 

cuprinde acŃiuni edilitar gospodăreşti pentru înfrumuseŃarea 

municipiului Bucureşti, asigurarea curăŃeniei, respectarea 

normelor de igienă şi se va desfăşura anual, în perioada martie - 

aprilie şi septembrie - octombrie. 

 Art. 3 Programul de la art.1 va fi desfăşurat de Primăriile 

Sectoarelor 1-6, operatorii de salubrizare: S.C. COMPANIA 

ROMPREST SERVICE S.A., S.C. REBU S.A., S.C. SUPERCOM 

S.A., S.C. ROSAL GRUP S.A, S.C. URBAN S.A., AdministraŃiile 

Domeniului Public ale sectoarelor 1-6, AdministraŃiile PieŃelor ale 

sectoarelor 1-6, PoliŃia Locală a sectoarelor 1-6, DirecŃia 

Generală de PoliŃie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, 

AdministraŃia Cimitirelor şi Crematorilor Umane, AdminstraŃia 

Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, AdministraŃia Străzilor, 

Centrul de Proiecte si Programe EducaŃionale si Sportive pentru 

Copii si Tineret, AdministraŃia NaŃională Apele Române, 

R.A.D.E.T, R.A.T.B, S.C. Enel DistribuŃie Muntenia S.A., S.C. 

Apa Nova Bucureşti S.A., S.C. METROREX S.A., S.C. Luxten 

Lighting Company S.A., S. C. Romtelecom S.A., AdministraŃia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, S.C. Netcity Telecom 

S.A. 

 Art.4 DispoziŃia Primarului General nr. 291/2010 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 Art.5 DirecŃiile de specialitate din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi din cadrul Primăriile Sectoarelor 1-6, 
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operatorilor de salubrizare: S.C. COMPANIA ROMPREST 

SERVICE S.A., S.C. REBU S.A., S.C. SUPERCOM S.A., S.C. 

ROSAL GRUP S.A, S.C. URBAN S.A., AdministraŃiilor 

Domeniului Public ale sectoarelor 1-6, AdministraŃiilor PieŃelor ale 

sectoarelor 1-6, PoliŃiei Locală a sectoarelor 1-6, DirecŃiei 

Generală de PoliŃie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, 

AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematorilor Umane, AdminstraŃiei 

Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, AdministraŃiei Străzilor, 

Centrului de Proiecte şi Programe EducaŃionale şi Sportive pentru 

Copii şi Tineret, AdministraŃiei NaŃională Apele Române, 

R.A.D.E.T, R.A.T.B, S.C. Enel DistribuŃie Muntenia S.A., S.C. 

Apa Nova Bucureşti S.A., S.C. METROREX S.A., S.C. Luxten 

Lighting Company S.A., S. C. Romtelecom S.A.. AdministraŃiei 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, S.C. Netcity Telecom 

S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziŃii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al Municipiului  

 Tudor TOMA 

 

Bucureşti 

Nr. 246/12.03.2012 
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DGP 246/12.03.2012 

ANEXA 1 

 

Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de operatorii de 

salubrizare va cuprinde următoarele activităŃi: 

 

� refacerea şi înlocuirea dotărilor specifice stradale deteriorate: 

coşuri de deşeuri, containere, etc. 

� programe pentru evacuarea deşeurilor voluminoase şi DEEE-

uri de la populaŃie 

� programe pentru colectarea deşeurilor vegetale şi a altor tipuri 

de deşeuri provenite de la gospodăriile individuale 

� programe pentru spălarea străzilor (inclusiv parcări, trotuare şi 

semne de circulaŃie) 

� salubrizarea gardurilor despărŃitoare de pe sensurile de 

circulaŃie şi din staŃii R.A.T.B. (tramvai) 

� măturatul mecanizat mecanizat al arterelor şi spălarea zonei 

separatoarelor de trafic 

� măsuri de informare şi conştientizare a populaŃiei privind 

asigurarea serviciului de salubrizare 

� activitate de salubrizare, refacere, reamenajare spaŃii verzi 

aferente instituŃiilor de învăŃământ de pe raza sectorului, 

activitate ce se va desfăşura împreună cu personalul din 

unitatea de învăŃământ respectivă. 
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Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de Primăriile 

sectoarelor 1-6 va cuprinde următoarele activităŃi: 

 

� identificarea şi ridicarea maşinilor abandonate 

 

Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de 

AdministraŃiile Domeniului Public ale sectoarelor 1-6 sub 

coordonarea Primăriilor sectoarelor 1-6 va cuprinde 

următoarele activităŃi: 

 

� refacerea spaŃiilor verzi, a locurilor de joacă existente prin 

lucrări de toaletare copaci, replantări, refacere gazon, tuns 

gard viu, refacerea şi întreŃinerea zonelor florale 

� reamenajarea unor noi spaŃii verzi şi locuri de joacă 

� amplasarea în perimetrul parcurilor a unor suporturi pentru 

biciclete, echipamente de sport, amenajarea de spaŃii pentru 

odihnă 

� refacerea şi reamenajarea spaŃiilor verzi de pe aliniamentele 

stradale aflate în administrare 

� refacerea, reamenajarea şi salubrizarea spaŃiilor verzi, 

înlocuirea mobilierului specific deteriorat (bănci, panouri 

indicatoare, instalaŃii de joacă, garduri, suporturi pentru flori, 

etc.) aferente unităŃilor şcolare aflate în coordonare 

� îndepărtarea materialelor publicitare amplasate ilegal sau 

deteriorate 
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� montarea plăcuŃelor de identificare cu nume, număr stradă pe 

toate arterele din sector, aflate în administrare 

� amenajarea de parcări cu respectarea Ordinului nr. 536/1997 

al Ministerului SănătăŃii, actualizat art. 3, lit. c, pentru 

aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind 

mediul de viaŃă al populaŃiei. 

 

Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de AdministraŃiile 

PieŃelor ale sectoarelor 1-6 sub coordonarea Primăriilor 

sectoarelor 1-6 va cuprinde următoarele activităŃi: 

 

� măsuri pentru igienizarea şi salubrizarea pieŃelor din sector 

� asigurarea unui număr corespunzător de recipienŃi pentru 

precolectarea deşeurilor urbane 

� implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor 

vegetale şi eliminarea acestora în vederea procesării în 

instalaŃii de compost 

 

Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de PoliŃia 

Locală a sectoarelor 1-6 sub coordonarea Primăriilor 

sectoarelor 1-6, precum şi DirecŃia Generală de PoliŃie Locală 

şi Control a Municipiului Bucureşti, va cuprinde următoarele 

activităŃi: 

� organizarea de acŃiuni de patrulare (pe străzi, în parcuri, 

etc.) şi identificarea persoanelor fizice şi juridice care nu 

respectă normele privind salubrizarea şi protecŃia mediului. 
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� dispunerea măsurilor pentru eliminarea parcării 

autovehiculelor pe spaŃii verzi, trotuare şi alte locuri 

nepermise 

� eliminarea comerŃului ambulant din pieŃe, care se desfăşoară 

în afara locurilor amenajate 

 

Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de agenŃii 

economici va cuprinde următoarele activităŃi: 

 

� întreŃinerea faŃadelor imobilelor pe care le au în proprietate 

sau administrare 

� spălarea şi curăŃarea geamurilor, îndepărtarea afişelor de 

orice fel 

� montarea şi refacerea panourilor cu datele de identificare ale 

agentului economic (denumire societate, sediul, punct de 

lucru, nr. telefon pentru primirea reclamaŃiilor, sugestiilor, a 

diverselor probleme, etc); 

� salubrizarea spaŃiilor de depozitare a deşeurilor, a curŃilor 

interioare, a terenurilor pe care le deŃin şi a căilor de acces 

� recondiŃionarea sau înlocuirea coşurilor amplasate la intrarea 

în unitate; 

� refacerea şi salubrizarea spaŃiilor verzi din incintele agenŃilor 

economici 

� salubrizarea şi amenajarea spaŃiilor de parcare pe care le 

deŃin 
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� salubrizarea şi spălarea trotuarelor aferente spaŃiilor pe care 

le deŃin 

 

Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de asociaŃiile 

de proprietari/locatari şi persoanele fizice va cuprinde 

următoarele activităŃi: 

 

� întreŃinerea faŃadelor imobilelor pe care le au în proprietate 

sau administrare; 

� salubrizarea şi reamenajarea spaŃiilor verzi aferente imobilelor 

deŃinute 

� salubrizarea curŃilor interioare, a spaŃiilor de depozitare a 

deşeurilor, a terenurilor pe care le deŃin (daca este cazul) şi a 

căilor de acces 

� refacerea şi inscripŃionarea fiecărui bloc, scara cu adresele 

corespunzătoare (strada, nr., bloc, scară, apartamente 

existente pe scară, etc.) 

� salubrizarea şi spălarea trotuarelor aferente spaŃiilor pe care 

le deŃin 

 

Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de 

AdministraŃia Lacuri Parcuri şi Agrement va cuprinde 

următoarele activităŃi: 

� amenajarea şi refacerea aleilor din parcuri, grădini publice, 

ştranduri 
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� refacerea şi reamenajarea spaŃiilor verzi din parcuri şi grădini 

publice, ştranduri, etc., prin lucrări de toaletări copaci, 

replantări, refacere gazon, refacerea şi întreŃinerea zonelor 

florale 

� montarea coşurilor pentru deşeuri în număr suficient pe aleile 

parcurilor, grădinilor, ştrandurilor 

� amplasarea în perimetrul parcurilor a unor suporturi pentru 

biciclete, echipamente de sport, amenajarea de spaŃii pentru 

odihnă, etc 

� refacerea şi amplasarea indicatoarelor, plăcuŃelor de 

avertizare şi hărŃilor în toate zonele parcului pentru o bună 

orientare şi pentru conştientizarea cetăŃenilor privind 

întreŃinerea curăŃeniei şi a mobilierului specific 

� repararea instalaŃiilor de udat sau înlocuirea unde este cazul 

cu instalaŃii moderne 

� refacerea şi modernizarea zonelor şi instalaŃiilor de joacă şi 

agreement 

� repararea, modernizarea mobilierului specific (bănci, 

ornamente, grilaje, suporturi de flori, statui, garduri, etc.) 

� repararea, întreŃinerea şi modernizarea infrastructurii din 

parcuri, grădini publice (fântâni arteziene, cişmele, poduri, 

taluzuri de lacuri, chioşcuri de promenade) 

� modernizarea dotărilor pentru agrement nautic (ambarcaŃiuni, 

vaporase, debarcadere, etc) 

� asigurarea unei salubrizări corespunzătoare parcurilor, 

grădinilor publice şi implementarea de programe pentru 
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ecologizarea lacurilor (îndepărtarea deşeurilor şi a diverselor 

materiale aflate pe luciul apei) 

� refacerea şi modernizarea terenurilor de sport şi a 

împrejmuirilor acestora 

� salubrizarea şi refacerea spaŃiilor verzi aferente râului 

DamboviŃa 

� implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor 

vegetale şi procesarea acestora în instalaŃii de compost 

 

Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de Centrul de 

Proiecte si Programe EducaŃionale si Sportive pentru Copii 

şi Tineret va cuprinde următoarele activităŃi: 

 

� salubrizarea, refacerea, reamenajarea spaŃiilor verzi aferente 

instituŃiilor de învăŃământ aflate in coordonare, activitate ce se 

va desfăşura împreună cu personalul din unitatea de 

învăŃământ respectivă 

� programe educaŃionale pentru colectarea selectivă a 

deşeurilor tip hârtie-carton, PET-uri, sticlă 

 

Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de 

AdministraŃia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti va 

cuprinde următoarele activităŃi: 

� refacerea, reamenajarea şi salubrizarea spaŃiilor verzi din 

incinta unităŃilor sanitare 
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� refacerea şi înlocuirea mobilierului deteriorat (bănci, panouri, 

garduri, coşuri de deşeuri), etc. 

� întreŃinerea, curăŃarea faŃadelor şi refacerea împrejmuirilor 

imobilelor din incinta unităŃilor sanitare 

� refacerea şi reamenajarea aleilor pietonale deteriorate. 

� toaletarea şi defrişarea copacilor deterioraŃi 

 

Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de 

AdministraŃia Străzilor va cuprinde următoarele activităŃi: 

 

� refacere, înlocuire, curăŃare indicatoare degradate şi murdare 

� refacere semnalizări şi marcaje degradate 

� salubrizarea pasajelor rutiere şi pietonale, îndepărtare graffiti. 

� îndepărtarea materialelor publicitare deteriorate şi a 

materialelor publicitare afişate în afara locurilor special 

amenajate 

� pentru parcările aflate în administrare, asigurarea recipienŃilor 

pentru precolectare a deşeurilor/înlocuirea recipienŃilor 

deterioraŃi, salubrizarea permanentă 

� salubrizarea şi întreŃinerea mobilierului specific amplasat pe 

arterele aflate în administrare 

� refacerea zonelor deteriorate, refacerea aspectului estetic 

(revopsire) pentru gardurile despărŃitoare dintre sensurile de 

circulaŃie 
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� salubrizarea şi îndepărtarea materialelor publicitare, refacerea 

stării estetice (revopsire) pentru cofreŃii electrici, cutiile de 

distribuŃie, automate programabile 

 

Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de R.A.D.E.T. va 

cuprinde următoarele activităŃi: 

 

� refacerea, şi întreŃinerea faŃadelor punctelor termice 

� refacerea, amenjarea şi salubrizarea spaŃiilor verzi aferente 

punctelor termice 

� salubrizarea terenurilor (până în axul drumului) aferente 

punctelor termice 

� semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor de intervenŃie în 

reŃea; 

� aducerea capacelor canalelor la cotă şi înlocuirea celor 

care lipsesc 

 

Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de S.C. Apa 

Nova Bucureşti S.A. va cuprinde următoarele activităŃi: 

 

� refacerea şi întreŃinerea faŃadelor staŃiilor de pompare 

� refacerea, amenjarea şi salubrizarea spaŃiilor verzi aferente 

clădirilor, deŃinute de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

� salubrizarea terenurilor (pana in axul drumului) aferente 

clădirilor deŃinute de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 
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� aducerea capacelor canalelor la cotă şi înlocuirea celor 

care lipsesc 

� curăŃarea gurilor de scurgere 

 

Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de R.A.T.B. va 

cuprinde următoarele activităŃi: 

 

� îndepărtarea materialelor publicitare afişate ilegal cât şi a 

celor deteriorate 

� curăŃarea, spălarea şi igienizarea staŃiilor RATB şi a 

adăposturilor pentru călători. 

� curăŃarea (interior, exterior) a mijloacelor de transport în 

comun, de graffiti 

� dipunerea măsurilor pentru evitarea pierderilor de ulei de 

motor pe carosabil şi în cazul producerii acestora, curăŃarea 

imediată a locului afectat 

� asigurarea salubrizării capetelor de linii prin îndepărtarea 

deşeurilor, curăŃarea petelor de ulei de motor, de combustibili, 

etc. 

� refacerea zonelor deteriorate, refacerea aspectului estetic 

(revopsire) pentru gardurile despărŃitoare dintre sensurile de 

circulaŃie 

� asigurarea salubrizării corespunzătoare a căilor de rulare 

proprii a tramvaielor 

� curăŃarea de materiale publicitare şi refacerea aspectului 

estetic pentru stâlpii reŃelei electrice de contact 
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� refacere stare estetică a indicatoarelor de traseu şi a 

panourilor de informare a călătorilor 

� reparaŃiile consolelor din zona de responsabilitate 

� salubrizarea şi îndepărtarea materialelor publicitare, 

refacerea stării estetice (revopsire) pentru cofreŃii electrici, 

cutiile de distribuŃie, automate programabile 

� evacuarea deşeurilor, resturilor din dezafectarea cablurilor 

şi îndepărtarea vegetaŃiei spontane, pentru căile de rulare 

proprii 

 

Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de S.C. 

Romtelecom S.A. va cuprinde următoarele activităŃi: 

 

� repararea şi înlocuirea cabinelor telefonice defecte sau a 

componentelor defecte 

� curăŃarea cabinelor telefonice de afişaj ilegal şi graffiti 

� îndepărtarea materialelor publicitare de pe cabinele 

telefonice 

� reparare, întreŃinere stâlpi de telefonie 

� înlocuirea capacelor defecte şi completarea celor care 

lipsesc 

 

Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de 

AdministraŃia NaŃională Apele Române va cuprinde 

următoarele activităŃi: 
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� întreŃinerea luciului de apă prin colectarea şi îndepărtarea 

deşeurilor plutitoare  

�  asigurarea curăŃeniei în zona barajelor şi în zona de 

protecŃie a acestora 

� asigurarea curăŃeniei în zona nodurilor hidrotehnice, 

platformelor şi pasarelelor 

 

Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de S.C. 

Metrorex S.A. va cuprinde următoarele activităŃi: 

 

� îndepărtarea materialelor publicitare deteriorate şi a 

materialelor publicitare afişate în afara locurilor special 

amenajate din staŃiile şi intrările de metrou 

� reparare, refacere accese metrou degradate 

� salubrizarea acceselor de metrou cât şi a staŃiilor 

� montarea de coşuri de deşeuri pentru colectarea selectivă 

a deşeurilor 

� refacerea şi amplasarea plăcuŃelor indicatoare pentru buna 

orientare a călătorilor 

� refacerea şi înlocuirea mobilierului specific (băncuŃe) 

� luarea măsurilor pentru îndepărtarea comerŃului ambulant 

 

Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de 

AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane 
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� refacerea zonelor verzi existente prin lucrări de toaletări 

copaci, replantări, refacere gazon; 

� repararea, modernizarea mobilierului specific cimitirelor 

(bănci, ornamente, grilaje, suporŃi de flori, etc.) şi gardul 

împrejmuitor al cimitirelor 

� repararea, întreŃinerea aleilor 

� programe de salubrizare şi ecologizare a cimitirelor 

 

Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de S.C. Luxten 

Lighting Company S.A. 

 

� îndepărtarea materialelor publicitare de pe punctele de 

aprindere şi de pe stâlpii de iluminat public, etc 

� întreŃinere, repararea stâlpilor de iluminat deterioraŃi 

� salubrizarea şi îndepărtarea materialelor publicitare, 

refacerea stării estetice (revopsire) pentru cofreŃii electrici, 

cutiile de distribuŃie, automate programabile 

 

Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de S.C. Enel 

DistribuŃie Muntenia S.A. 

 

� refacerea clădirilor PT-urilor 

� asigurarea şi întreŃinerea curăŃeniei în jurul PT-urilor 

� îndepărtarea materialelor publicitare de pe PT-uri, cutiile de 

distribuŃie, stâlpii de electricitate, etc. 
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� salubrizarea şi îndepărtarea materialelor publicitare, 

refacerea stării estetice (revopsire) pentru cofreŃii electrici, 

cutiile de distribuŃie, automate programabile 

 

Programul de măsuri şi acŃiuni realizat de S.C. Netcity 

Telecom S.A. 

 

- executantul/administratorul "ReŃelei metropolitane de fibră 

optică a Municipiului Bucureşti pentru telecomunicaŃii - Netcity " 

 

� evacuarea deşeurilor reziduale din activitatea proprie 

(săpături) şi îndepărtarea vegetaŃiei spontane 

� evacuarea deşeurilor rezultate în urma procesului de 

dezafectare a stâlpilor de cabluri aeriene 

 

Programul poate conŃine măsuri şi acŃiuni şi pentru alte activităŃi 

desfăşurate pentru gospodărirea şi înfrumuseŃarea Municipiului 

Bucureşti 
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DOSAR NR. 33823/3/2004 

 

ROMÂNIA 

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 

SECłIA A VIII CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL 

DECIZIA CIVILĂ NR. 2003 

ŞedinŃa publică de la 15.10.2009 

Curtea compusă din : 

     PREŞEDINTE            STĂNIŞOR DENISA ANGELICA  

     JUDECĂTOR             CANACHEU CLAUDIA MARCELA  

     JUDECĂTOR              PĂTRAŞ BIANCA LAURA  

     GREFIER                    MIHU LUCREłIA 

……………………………………………. 

 

Pe rol soluŃionarea recursului declarat de reclamanta 

TOMESCU CARMEN SPERANłA CONSTANłA împotriva 

sentinŃei civile nr. 4060/17.10.2005 pronunŃată de Tribunalul 

Bucureşti - SecŃia a -IX-A Contencios Administrativ şi Fiscal în 

dosarul nr.6464CA/2004, în contradictoriu cu pârâŃii PRIMĂRIA 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - prin Primarul General şi 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI . 

Dezbaterile au avut loc în şedinŃa publică de la 01.10.2009 

fiind consemnate în încheierea de şedinŃă de la acea dată, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre când, Curtea, având 

nevoie de timp pentru a delibera şi, eventual pentru a da 

posibilitatea părŃilor să depună la dosar Concluzii Scrise, astfel 
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cum a solicitat în mod expres apărătorul recurentei - reclamante, 

a amânat pronunŃarea la data de 08.10.2009, respectiv 

15.10.2009, când a dat următoarea hotărâre: 

 

C U R T E A, 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalul Bucureşti - 

SecŃia a Vlll-a Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale la 

data de 05.08.2004 şi precizată la termenul din 15.11.2004 (fila 

24), respectiv la 11.04.2005 (fila 231) reclamanta Tomescu 

Carmen SperanŃa ConstanŃa a chemat în judecată pârâŃii 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Primăria Municipiului 

Bucureşti, solicitând instanŃei anularea hotărârii CGMB nr. 

76/27.04.2004. 

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că hotărârea este 

nelegală pentru următoarele considerente: a fost emisă cu 

încălcarea dispoziŃiilor Legii nr. 215/2001, în special art 46, 

nefiind respectate condiŃiile referitoare la majoritatea cerută 

pentru adoptarea unei hotărâri de aprobare a unui plan urbanistic 

zonal ale Legii nr. 350 / 2001 referitor la avizarea şi aprobarea 

documentaŃiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, a Legii nr. 

52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică. 

S-a mai susŃinut nelegalitatea hotărârii întrucât aceasta a 

adoptat un plan urbanistic zonal înainte ca în domeniul teritorial 

de aplicare să fi fost declarată (ori cel puŃin cercetată) utilitatea 

publică, potrivii Legii nr 33/1994. 
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DocumentaŃia de urbanism - Panul Urbanistic Zonal 

„Complex multifuncŃional Calea GriviŃei - Str.Buzeşti - în cadrul 

Nodului Intermodal Gara de Nord Sector 1 - a fost elaborată pe 

baza unei proceduri adoptate printr-un ordin nelegal: Ordinul nr. 

91/1991 din 25.10.1991 a Ministerului Lucrărilor Pubiice şi 

Amenajării Teritoriului, pentru aprobarea formularelor, a 

procedurii de autorizare a conŃinutului documentaŃiilor prevăzute 

de Legea nr. 50/1991 publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 228 

din 14/11/1991 întrucât „formularele, procedura de autorizare şi 

conŃinutul documentaŃiilor „nu au fost publicate în Monitorul 

Oficial al României, actul respectiv, Ordinul nr. 91/ 1991 al 

MLPAT, modificat prin Ordinul nr. 176/2000 al MLPAT, fiind 

nelegal, iar anexa conŃinând respectiva documentaŃie inexistentă. 

Se arată totodată că planul de urbanism a fost adoptat în 

absenŃa avizului Comisiei tehnice de circulaŃie din Primăria 

Municipiului Bucureşti, chiar dacă ar fi avut această valoare la 

data emiterii, el este în primul rând nelegal deoarece a fost emis 

înainte să fi fost definitivate studiile referitoare la circulaŃia în zona 

studiată. Acordul de principiu a fost emis în februarie 2001. 

Respectivul înscris este în egală măsură caduc, întrucât are în 

vedere o situaŃie diferită faŃă de cea proiectată iniŃial: s-a renunŃat 

la funcŃiunea propusă în mod intermodal, în urmă, în principal a 

Avizului nr. l al MTCT şi MCC. 

Un alt motiv al nelegalităŃii hotărârii îl constituie 

nerespectarea condiŃiilor impuse prin avize ( în principal Avizul nr. 

l al MTCT şi MCC), nefiind analizate soluŃii pentru căi de 
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comunicaŃie alternative şi nu au fost declasate imobilele 

monument care ar urma să fie afectate de punerea în executare a 

PUZ. 

Pe de altă parte, reclamanta a susŃinut netemeinicia 

hotărârii, invocând aspectul că nesocotirea flagrantă a valorilor 

istorice sunt menite să distrugă Ńesutul urban tradiŃional, fiind în 

contradicŃie cu chiar studiile pe care le invocă drept temei 

„Masterplan Transport", care nu prevede lărgirea străzii Buzeşti ci 

doar a Căii GriviŃei şi a străzii Berzei. Studiul elaborat de JICA 

propunea nodul intermodal pe terenul cuprins între Calea GriviŃei 

şi strada Polizu, renunŃându-se la această funcŃiune. Studiul de 

circulaŃie este mai degrabă superficial, reluând aproape fidel 

conŃinutul memoriului de prezentare, fără aportul esenŃialmente 

necesar unui asemenea studiu Sondajele de circulaŃie sunt 

punctuale şi nu fac corelarea cu influenŃa pasajului Basarab. Se 

ignoră dezvoltarea zonei, în absenŃa vreunei contribuŃii a 

administraŃiei locale. Cu toate că este menŃionară corelarea cu 

strategia de dezvoltare urbanistică a capitalei PUZ aprobat prin 

Hotărârea nr. 76/2004 a CGMB are, mai degrabă o abordare 

punctuală (părând să răspundă înainte de toate, unor interese 

private care urmăresc deblocarea/pregătirea procesului 

investiŃional în zonă) nu face o corelare cu zonele adiacente şi nu 

demonstrează o armonizare cu dezvoltarea generală a Capitalei. 

La dosar au fost depuse Hotărârea atacată nr. 

76/27.04.2004 a CGMB, contestaŃia din data de 28.05.2004, 



28 
 

tichet de confirmare recomandată şi confirmarea de primire 

recomandată nr. 23367, set de schiŃe şi planuri urbanistice. 

În cauză a formulat cerere de intervenŃie în interes propriu 

intervenienta Petrescu Mioara (fila 43) care a arătat că este 

proprietara imobilului situat în Bucureşti str. Buzeşti nr.25-27-29 

Sectorul 1 şi este asociat al SC ECOVITAL PETRESCU SCS 

persoană juridică română ce are sediul la această adresă, iar prin 

aplicarea dispoziŃiilor Hotărârii nr. 76/27.04.2004 a pârâtului 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti aceasta este 

prejudiciată personal, dar şi societatea al cărei asociat este. 

Această cerere nu a fost încuviinŃată în principiu de către 

instanŃă, constatându-se prin încheierea din 14.02.2005 că nu are 

legătură cu cererea principală (fila 52). 

În şedinŃa publică din 15.11.2004, pârâtul CGMB a invocat 

excepŃia tardivităŃii, excepŃie care a fost respinsă ca neîntemeiată 

de către instanŃă. 

Acelaşi pârât a formulat întâmpinare, prin care a solicitat 

respingerea acŃiunii ca neîntemeiată. 

Pârâta PMB a invocat în şedinŃa publică din 12.09.2005 

excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive. 

Analizând această excepŃie, Tribunalul a constatat că actul 

administrativ atacat a fost emis de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti. 

Chiar dacă în acest cadru procesual sunt analizate şi 

documentaŃiile urbanistice, avizele şi acordurile ce stau la baza 

hotărârii. Tribunalul a constatat că aceste operaŃiuni 
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administrative sunt analizate în emiterea actului administrativ, 

făcând corp comun cu acesta. 

Având în vedere aceste considerente, Tribunalul a admis 

excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive a Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi a respins acŃiunea în consecinŃă. 

Prin sentinŃa civilă nr. 4060 a Tribunalului Bucureşti SecŃia 

a \/III-a Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a respins 

acŃiunea ca neîntemeiată în contradictoriu cu pârâtul Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti şi ca formulată împotriva unei 

persoane fără calitate procesuală pasivă, în contradictoriu cu 

Primarul General al Municipiului Bucureşti. 

În esenŃă, prima instanŃă a reŃinut că criticile reclamantei au 

fost generale, nefiind indicat în mod concret care anume imobile 

monument nu au fost declarate. 

În ce priveşte acordul de mediu nr. 313/07.10.2002 al 

IPMB, Tribunalul a constatat că respectă dispoziŃiile art. 1 - 7 din 

Legea nr.137/1995, modificată de OUG nr. 91/2002, bazându-se 

pe evaluarea IPMB aşa cum rezultă din înscrisul de la fila 67 

dosar. 

Restul criticilor constituie aprecieri cu caracter general ale 

reclamantei şi nu se bazează pe aspecte concrete, care să poată 

fi dovedite. 

Împotriva sentinŃei, în termen legal a formulat recurs 

reclamanta criticând-o pentru următoarele: 

- considerând că motivele de nelegalitate şi netemeinicie invocate 

sunt simple critici cu caracter general, prima instanŃă nu a dat 
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dovadă de rol activ, nesocotind principiul înscris în art.129 alin.5 

Cod procedură civilă; 

- nici una dintre încheierile pronunŃate de prima instanŃă nu 

cuprinde menŃiunea „pronunŃată în şedinŃă publică", împrejurare 

ce trage nulitatea hotărârii respective; 

- instanŃa de fond a aplicat greşit legea, întrucât Ordinul 91/1991 

al MLPAT, modificată prin Ordinul nr. 176/2000 este inexistent, 

acesta nefiind publicat în Monitorul Oficial, conform art.10 din 

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

- este greşită interpretarea potrivit căreia poate fi aprobat, în 

absenŃa unei declaraŃii de utilitate publică, un plan urbanistic 

zonal, ce aprobă un regulament de urbanism a cărui aplicare 

implică exproprieri pentru cauză de utilitate publică. 

La termenul din data de 19.11.2006 (fila 8) reclamanta a 

invocat excepŃia de nelegalitate a disp. Ordinului MLPAT nr. 

91/1991, modificată prin Ordinul nr.176/2000, iar prin încheierea 

pronunŃată în 16.11 2006 Curtea de Apel Bucureşti - SecŃia a Vlll-

a Contencios Administrativ şi Fiscal a dispus în temeiul art.4 

alin.1 din Legea nr.554/2004, suspendarea judecăŃii recursului 

declarat de reclamanta - recurentă împotriva sentinŃei civile 

nr.4060/2005 a Tribunalul Bucureşti - SecŃia a VIII-a Civilă, 

Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale şi sesizarea CurŃii de 

Apel Bucureşti - SecŃia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal 

pentru soluŃionarea excepŃiei de nelegalitate a Ordinului 91/1991 

al MLPAT, modificată prin Ordinul nr. 176/2000. 
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În motivarea excepŃiei de nelegalitate s-a arătat că Ordinul 

nr. 91/1991 modificat prin Ordinul nr. 176/ 2000 este nelegal 

întrucât nu îndeplineşte cerinŃele art.10 din Legea nr. 24/2000, 

nefiind publicat in integralitatea sa în Monitorul Oficial, 

neputându-se astfel verifica legalitatea procedurii prin care este 

elaborat şi aprobat un plan de urbanism. SusŃine autoarea 

excepŃiei că modificarea adusă prin Ordinul nr. 176/2000 

perpetuează nelegalitatea ordinului, întrucât „Ghidul privind 

Metodologia de elaborare şi conŃinutul cadru al planului urbanistic 

zonal", deşi are caracter normativ, nu este publicat în Monitorul 

Oficial, ca şi dispoziŃia expresă că această reglementare va fi 

publicată într-o formă neprevăzută de lege. 

La termenul din 19 iunie 2007 reclamanta a precizat 

excepŃia de nelegalitate, arătând că Ordinul nr. 91/1991 al 

Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, modificat 

prin Ordinul nr. 176/2000, este emis cu depăşirea competenŃelor 

legale ale pârâtului şi cu încălcarea dispoziŃiilor art. 40 alin. 2 şi 6 

din Legea nr. 50/1991, având în vedere faptul că aceste texte de 

lege fac trimitere la autorizaŃii de construire, iar nu la 

documentaŃiile de urbanism. SusŃine reclamanta că în raport de 

dispoziŃiile art. 5 lit. h din H.G. nr. 522/1991 Ministerul Lucrărilor 

Publice şi Amenajării Teritoriului nu are competenŃa de a emite 

sau adopta acte normative în privinŃa documentaŃiei de urbanism 

ci doar de a elabora asemenea normative. 
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Prin sentinŃa civilă nr.1839/ 2007 a CurŃii de Apel Bucureşti 

- SecŃia de contencios administrativ şi fiscal, a fost respinsă 

excepŃia de nelegalitate ca neîntemeiată. 

InstanŃa a reŃinut: că cele două ordine au fost publicate în 

Monitorul Oficial nr.228 din 14 noiembrie 1991 şi nr. 399 din 25 

august 2000; că Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării 

Teritoriului nu şi-a depăşit competenŃa prin adoptarea ordinelor 

faŃă de dispoziŃiile legale în vigoare la data adoptării lor. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs în termen 

reclamanta. 

Motivarea recursului a fost efectuată în termen legal faŃă de 

dispoziŃiile art. 4 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 declarate 

neconstituŃionale prin decizia nr. 647/2006 a CurŃii 

ConstituŃionale. 

În motivarea recursului s-a arătat, în esenŃă: că instanŃa a 

apreciat şi a aplicat greşit legea, respectiv art. 40 din Legea nr. 

50/1991 în ce priveşte publicarea Ordinului nr. 91/1991, publicare 

ce nu trebuia raportată la dispoziŃiile Legii nr. 24/2000; că actul 

trebuia publicat în totalitate nu parŃial; că s-a restrâns categoria 

destinatarilor legii doar la aceia care ar trebui să o aplice; că 

documentaŃia de urbanism nu se subordonează procedurii de 

autorizare a construcŃiilor că noŃiunile de ’’elaborare şi adoptare’’ 

sunt folosite eronat de instanŃă 

Prin decizia nr. 4672/200/ a înalta Curte de CasaŃie şi 

justiŃie - SecŃia de Contencios Administrativ Şi Fiscal a admis 

recursul, a casat sentinŃa nr. 1839/26.06.2007 a CurŃi - de Apel 
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Bucureşti - SecŃia a Vlll-a Contencios Administrativ şi Fiscal şi a 

constatat nelegalitatea Ordinului nr.91/1991 al MLPAT în parte 

privind următoarele prevederi: „formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor au fost transmise 

Prefecturilor şi Primăriei Municipiului Bucureşti şi urmează a fi 

publicate într-o broşură ce va fi difuzată prefecturilor şi primăriilor, 

în vederea punerii lor la dispoziŃia celor interesaŃi contra cost'' 

A fost constatată nelegalitatea art. 3 din Ordinul nr. 

176/2000 al MLPAT. 

InstanŃa supremă a reŃinut că actele normative menŃionate 

sunt nelegale în parte, întrucât textele precizate nu au prevăzut 

publicarea normelor respective în Monitorul Oficial al României şi 

astfel, acele norme sunt inexistente. 

Pentru a intra în vigoare şi textele în discuŃie ordinele 

contestate trebuiau publicate în Monitorul Oficial al României în 

totalitate, inclusiv anexele, singura modalitate de intrare în 

vigoare a dispoziŃiilor normative este publicarea lor în Monitorul 

Oficial al României, conform disp. art.57 din ConstituŃia României 

din anul 1965, în vigoare la data emiterii Ordinului nr. 91/1991 şi 

art. 78 din ConstituŃia României din 21.11.1991, în vigoare la data 

emiterii Ordinului MLPAT 176/2000. 

Examinând sentinŃa atacată nr. 4060/2005 a Tribunalului 

Bucureşti - SecŃia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal, prin 

prisma motivelor invocate ce se încadrează în disp. art. 304 pct.9 

şi 3041 Cod procedură civilă, Curtea reŃine următoarele: 
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Prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 76/27.04.2004 a fost adoptat 

Planul Urbanistic Zonal „Complex multifuncŃional Calea GriviŃei - 

Str.Buzeşti, în cadrul modului intermodal Gara de Nord, Sector 

1". 

Hotărârea atacată a fost întemeiată pe disp. Legii nr. 

453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea lucrărilor de construcŃii; Ordinului MTCT 

nr.1107/01.08.2001; Ordinului MTCT nr. 91/1991, HG nr. 

525/1996 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism. 

Potrivit expunerii de motive privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal (fila 21), Ordinul nr. 91/1991 al MTCT privind 

formularele, procedura de autorizare a construcŃiilor şi conŃinutul 

documentaŃiilor prev. la art. 2 alin. 2 şi art. 6 alin. 1 din Legea nr. 

453/2001 pentru completarea Legii nr. 50/1991 stipulează 

obligaŃia administraŃiei publice locale de a elibera certificate de 

urbanism şi autorizaŃii de construire pe baza documentaŃiilor de 

urbanism şi amenajare a teritoriului aprobate pentru terenuri 

amplasate în localităŃi, pe baza planurilor urbanistice (PUZ, PUD), 

aprobate. 

În consecinŃă, critica referitoare la elaborarea 

documentaŃiei de urbanism pe baza unei proceduri adoptate 

printr-un ordin nelegal respectiv Ordinui MLPAT nr. 91/1991, 

modificat prin Ordinul MLPAT nr. 176/2000 este întemeiată; 

nelegalitatea dispoziŃiilor respectivelor ordine fiind constatată prin 

invocarea excepŃiei de nelegalitate în prezenta cauză, excepŃie 
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admisă prin decizia Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie 

nr.4672/2007. 

Elaborarea şi adoptarea unei hotărâri în temeiul unor acte 

normative ce nu îndeplinesc cerinŃa prev. de art 10 din Legea 

24/2000 ce prevede publicarea în Monitorul Oficial al României 

face imposibilă cenzurarea legalităŃii respectivei hotărâri. În raport 

de caracterul întemeiat al acestui motiv de recurs, este inutilă 

analizarea celorlalte motive invocate de reclamanŃii-recurenŃi. 

Nu se poate reŃine că prezenta cauză a rămas fără obiect, 

aşa cum susŃine reprezentantul intimatului Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, justificat de faptul că PUZ -ul adoptat prin 

Hotărârea atacată nu mai este valabilă din data de 27.04.2009, 

întrucât legalitatea acestuia a fost analizată în raport de actele 

normative în vigoare la data emiterii lui. Împrejurarea că acesta 

şi-a încetat valabilitatea la 27.04.2009 nu conduce la rămânerea 

fără obiect a cauzei, atâta timp cât criticile de nelegalitate 

invocate sunt întemeiate. 

În consecinŃă, va fi respinsă excepŃia rămânerii fără obiect 

a cauzei, va fi admis recursul şi în temeiul art.312 alin.2 Cod 

procedură civilă, va fi modificată sentinŃa în sensul admiterii 

acŃiunii şi anulării Hotărârii Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti nr. 76/2004. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 

DECIDE: 
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Respinge excepŃia rămânerii fără obiect a cauzei. 

Admite recursul declarat de reclamanta TOMESCU 

CARMEN SPERANłA CONSTANłA, împotriva sentinŃei civiie nr. 

4060 /17.10.2005 pronunŃată de Tribunalul Bucureşti - SecŃia a 

IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 

6464CA/2004, în contradictoriu cu pârâŃii PRIMĂRIA 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - prin Primarul General şi 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI . 

Modifică sentinŃa atacată în sensul că admite acŃiunea şi 

anulează Hotărârea Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

nr.76/2004 

Obligă intimaŃii să plătească reclamantei-recurente 8200 lei 

cheltuieli de judecată.  

Irevocabilă. 

PronunŃată în şedinŃă publică, azi 15 10.2009. 

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR 

STĂNIŞOR DENISA 

ANGELICA 

CANACHELU 

CLAUDIA 

MARCELA 

PĂTRAŞ BIANCA 

LAURA 

 

 

GREFIER 

MIHU LUCREłIA 
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DOSAR NR. 27585./3/2008 

 

ROMÂNIA 

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECłIA A IX - A 

DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL  

Î N C H E I E R E 

ŞEDINłA PUBLICĂ DIN DATA DE 02.04.2010 

TRIBUNALUL COMPUS DIN:  

PREŞEDINTE - IULIANA MĂIEREANU  

GREFIER - ELENA LAZA 

 

Pe rol se află soluŃionarea acŃiunii de contencios 

administrativ formulată de COMUNA CHIAJNA, în contradictoriu 

cu pârâŃii Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Primăria 

Municipiului Bucureşti, Prefectul JudeŃului Ilfov şi intervenienta 

AdministraŃia Grădina Zoologică, având ca obiect suspendare 

executare act administrativ. 

La apelul nominal făcut în şedinŃa publică au răspuns 

reclamanta, prin avocat, pârâŃii Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, prin consilier juridic, Prefectul JudeŃului Ilfov, prin 

consilier juridic şi intervenienta AdministraŃia Grădina Zoologică, 

prin avocat, lipsind Primăria Municipiului Bucureşti. 

Procedura de citare este legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinŃă, 

după care: 
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Tribunalul acordă cuvântul pe obiecŃiunile la raportul de 

expertiză, formulate de pârâtul Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti. 

Pârâtul Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin 

consilier juridic, solicită admiterea obiecŃiunilor la raportul de 

expertiză astfel cum au fost formulate. 

Reclamanta, prin avocat, solicită respingerea obiecŃiunilor 

la raportul de expertiză, ca neîntemeiate, învederând că lucrarea 

s-a efectuat la data 15.07.2009, după citarea părŃilor prin carte 

poştală recomandată, cu dovadă de primire; arată că pentru 

pârâtul Consiliul General al Municipiului Bucureşti confirmarea de 

primire se află la fila 282 din dosarul cauzei, iar potrivit art. 208 

C.pr. civ., nu este obligatorie prezenŃa părŃilor şi doar citarea 

acestora. 

Intervenienta AdministraŃia Grădina Zoologică, prin avocat, 

solicită admiterea obiecŃiunilor la raportul de expertiză şi emiterea 

unei adrese către expertul desemnat în prezenta cauză pentru a 

răspunde la acestea, cu precizarea ca expertul să aibă în vedere 

şi planurile care au stat la baza exproprierii. 

Pârâtul Prefectul JudeŃului Ilfov, prin consilier juridic, 

solicită respingerea obiecŃiunilor la raportul de expertiză, ca 

neîntemeiate. 

Tribunalul, deliberând, cu privire la obiecŃiunile de la 

punctul 1, privind încălcarea dispoziŃiilor art. 208 alin. 1 din C.pr. 

civ., va dispune respingerea acestora, ca neîntemeiate, având în 

vedere că expertul a dispus citarea părŃilor prin scrisoare poştală 
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recomandată, cu dovadă de primire, astfel cum rezultă din 

înscrisurile aflate la filele 280-284 din dosarul cauzei. 

În ceea ce priveşte obiecŃiunile de la punctul 2, instanŃa va 

dispune respingerea acestora, având în vedere că înscrisurile de 

care se face vorbire au fost depuse la dosarul cauzei şi nu se 

impune ca expertul să aducă completări raportului de expertiză 

efectuat în prezenta cauză. 

 Reclamanta, prin avocat, depune la dosar o declaraŃie de 

înscriere în fals împotriva planurilor cadastrale depuse la dosarul 

cauzei la termenul de judecată din 05.02.2010 de către 

reprezentantul CGMB. 

 Pârâtul Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin 

consilier juridic, solicită ca reclamantul să indice actele la care 

face referire, în declaraŃia de înscriere în fals. 

 Reclamanta, prin avocat, arată că se înscrie în fals 

împotriva celor 4 planşe aflate la filele 335, 336, 337 şi 338, în 

ceea ce priveşte menŃiunile colorate cu roşu, verde şi albastru 

care delimitează terenul; solicită ca pârâtul Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti să prezinte originalele acestor înscrisuri 

spre confruntare cu copia aflată la dosar. 

 Pârâtul Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin 

consilier juridic, arată că menŃiunile colorate cu roşu, verde şi 

albastru care delimitează terenul de pe aceste planşe au fost 

făcute de reprezentantul instituŃiei pentru a nu se produce o 

eroare. 
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 Totodată reprezentantul pârâtului Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, arată că nu mai înŃelege să se folosească 

de cele 4 planşe aflate la filele 335, 336, 337 şi 338, împotriva 

cărora reclamanta s-a înscris în fals, ci doar de planul cadastral 

anexă la Decretul 632. 

 PărŃile, având pe rând cuvântul, solicită să se ia act de 

declaraŃia reprezentantului pârârtului Consiliul general al 

Municipiului Bucureşti, în sensul că renunŃă la cele 4 planşe 

aflate la filele 335, 336, 337 şi 338, împotriva cărora reclamanta 

s-a înscris în fals. 

 Tribunalul, deliberând, ia act de declaraŃia reprezentantului 

pârâtului Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în sensul că 

renunŃă la cele 4 planşe aflate la filele 335, 336, 337 şi 338, 

împotriva cărora reclamanta s-a înscris în fals. 

 FaŃă de cererea de renunŃare a reprezentantului pârâtului 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu privire la cele 4 

planşe aflate la filele 335, 336, 337 şi 338, apărătorul reclamantei 

declară că nu mai susŃine cererea de înscriere în fals împotriva 

acestora. 

 Nemaifiind alte cereri de formulat, tribunalul constată cauza 

în stare de judecată şi acordă cuvântul pe excepŃia de 

nelegalitate a Hotărârii CGMB nr. 308/14.12.2006, invocată de 

reclamanta Comuna Chiajna. 

 Reclamanta, prin avocat, arată că prin Hotărârea Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti nr. 308/14.12.2006, respectiv la 

art. 1, s-a aprobat trecerea din domeniul privat al municipiului 
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Bucureşti în domeniul public al municipiului Bucureşti a terenului 

în suprafaŃă de 60,83 ha, situat în zona Giuleşti, iar la art. 2, s-a 

aprobat transmiterea terenului prevăzut la art.1 în administrarea 

AdministraŃiei Grădina Zoologică, în scopul realizării unui Parc 

Zoologic; arată că pentru a hotărî trecerea din domeniul privat al 

municipiului Bucureşti în domeniul public al municipiului 

Bucureşti, ar fi trebuit să fie în măsură a dispune de teren, 

respectiv ca acest imobil să se găsească în domeniul său privat, 

proprietatea - Municipiului Bucureşti. Arată că din probele 

administrate în prezenta cauză rezultă că termenul în discuŃie nu 

a aparŃinut niciodată şi nu aparŃine nici în prezent Municipiului 

Bucureşti; solicită admiterea excepŃiei de nelegalitate, în sensul 

constatării nelegalităŃii şi anulării acrului administrativ atacat şi 

obligarea pârâtului CGMB la plata cheltuielilor de judecată 

constând în onorariu de avocat şi TVA, aferent judecării excepŃiei 

de nelegalitate în fond, recurs şi fond după casare şi onorariu de 

expert. 

 Pârâtul Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin 

consilier juridic, arată că potrivit dispoz. art. 33, 44 din Legea nr. 

18/1991 şi ale art. III lit. d din Legea 169/1997, terenurile 

provenite din fostele izlazuri comunale care s-au aflat în folosinŃa 

cooperativelor agricole de producŃie sau au fost transmise 

unităŃilor de stat, trec în proprietatea privată a comunelor, 

oraşelor sau după caz, a municipiilor şi în administrarea 

primăriilor; apreciază că terenul ce face obiectul hotărârii 

contestate a trecut în proprietatea privată a Municipiului 
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Bucureşti, în a cărei rază teritorială s-a aflat la data apariŃiei Legii 

18/1991 şi solicită respingerea excepŃiei de nelegalitate, a 

Hotărârii CGMB nr. 308/14.12.2006, ca neîntemeiată şi depune la 

dosar note scrise. 

Intervenienta AdministraŃia Grădina Zoologică, prin avocat, 

solicită respingerea excepŃiei de nelegalitate, ca neîntemeiată, 

pentru motivele arătate de pârâtul Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti. 

Pârâtul Prefectul JudeŃului Ilfov, solicită respingerea 

excepŃiei de nelegalitate, ca neîntemeiată, pentru motivele 

arătate de pârâtul Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

 

TRIBUNALUL, 

 

Având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da 

posibilitate părŃilor să depună concluzii scrise, urmează a 

 

D I S P U N E: 

 

Amână pronunŃarea la data de 09.04.2010.   

Se atacă împreună cu fondul. 

PronunŃată în şedinŃă publică, azi 02.04.2010. 

 

PREŞEDINTE GREFIER 

IULIANA MĂIEREANU ELENA LAZA 
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Î N C H E I E R E 

ŞedinŃa publică de la 09.04.2010  

T R I B U N A L U L, 

În aceeaşi compunere şi pentru aceleaşi motive, 

DISPUNE: 

Amână pronunŃarea soluŃiei pentru data de 16.04.2010. 

Se atacă împreună cu fondul. 

PronunŃată în şedinŃa publică azi, 09.04.2010. 

 

PREŞEDINTE GREFIER 

IULIANA MĂIEREANU ELENA LAZA 
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DOSAR NR. 27585./3/2008 

 

ROMÂNIA 

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECłIA A IX - A 

DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL  

SentinŃa civilă nr. 1262  

ŞEDINłA PUBLICĂ DIN DATA DE 16.04.2010  

TRIBUNALUL COMPUS DIN:  

PREŞEDINTE - IULIANA MĂIEREANU  

GREFIER - ELENA LAZA 

 

Pe rol se află soluŃionarea acŃiunii de contencios 

administrativ formulată de reclamanta COMUNA CHIAJNA, în 

contradictoriu cu pârâŃii Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti, Prefectul JudeŃului 

Ilfov şi intervenienta AdministraŃia Grădina Zoologică, având ca 

obiect suspendare executare act administrativ. 

Dezbaterile în fond şi susŃinerile părŃile au avut loc în 

şedinŃă publică de la 02.04.2010 fiind consemnate în încheierea 

de şedinŃă de la acea dată, parte integrantă din prezenta când, 

tribunalul având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da 

posibilitatea părŃilor să depună concluzii scrise a dispus 

amânarea pronunŃării soluŃiei la 09.04.2010 şi 16.04.2010, 

hotărând următoarele: 

 

TRIBUNALUL, 
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Deliberând asupra cauzei de faŃă, constată următoarele: 

Prin încheierea de şedinŃă publică din data de 06.06.2008 

pronunŃată în dosarul nr. 7417/94/2007, Judecătoria Sectorului 6 

Bucureşti a dispus, în baza art. 4 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, 

sesizarea Tribunalului Bucureşti - SecŃia a IX - a Contencios 

administrativ şi fiscal, în vederea verificării legalităŃii Hotărârii nr. 

308/14.12.2006 adoptată de Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, dispunând suspendarea judecării cauzei până la 

soluŃionarea excepŃiei de nelegalitate. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti - 

SecŃia a IX - a Contencios administrativ şi fiscal sub nr. 

27585/3/CA/2008 şi prin sentinŃa civilă nr. 2286/12.09.2008 a fost 

admisă excepŃia de inadmisibilitate invocată de instanŃă din oficiu 

şi a fost respinsă ca inadmisibilă excepŃia de nelegalitate invocată 

de către pârâta Comuna Chiajna. 

Împotriva acestei sentinŃe a declarat recurs pârâta Comuna 

Chiajna, iar prin decizia civilă nr. 2652/27.11.2008 a CurŃii de 

Apel Bucureşti - SecŃia a VIII - a Contencios administrativ şi 

fiscal, a fost admis recursul, s-a casat sentinŃa recurată şi s-a 

dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanŃă. 

În considerentele deciziei de casare s-a reŃinut că există 

legătură între fondul cauzei şi excepŃia de nelegalitate invocată, 

în mod eronat pronunŃându-se instanŃa fondului în sensul 

admiterii excepŃiei de inadmisibilitate cu consecinŃa respingerii 

acŃiunii ca inadmisibilă. InstanŃa de recurs a considerat, totodată, 

că se impune verificarea susŃinerilor Consiliului General al 
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Municipiului Bucureşti, în sensul că acesta este proprietar al 

terenului în suprafaŃă de 60,83 ha supus transferului, clarificarea 

regimului juridic al terenului, precum şi identificarea prin adresă şi 

număr poştal, în cadrul zonei Giuleşti.  

Pe rolul Tribunalului Bucureşti - SecŃia a IX - a Contencios 

administrativ şi fiscal, dosarul a fost reînregistrat sub nr. 

27585./3/CA/2008. 

Analizând excepŃia de nelegalitate invocată, tribunalul 

constată că aceasta este întemeiată, urmând a o admite pentru 

următoarele motive: 

Prin Hotărârea nr. 308/14.12.2006 adoptată de Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti s-a aprobat trecerea din 

domeniul privat al Municipiului Bucureşti în domeniul public al 

Municipiului Bucureşti a terenului în suprafaŃă de 60,83 ha, situat 

în zona Giuleşti, identificat potrivit planului scara 1: 2000 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, s-a aprobat 

transmiterea terenului prevăzut la art. 1 în administrarea 

AdministraŃiei Grădina Zoologică, în scopul realizării unui Parc 

Zoologic, prevăzându-se că schimbarea destinaŃiei terenului 

prevăzut la art. 1 atrage după sine revocarea de drept a prezentei 

hotărâri. 

Potrivit art. 4 din Legea nr. 213/1998, domeniul privat al 

statului sau al unităŃilor administrativ-teritoriale este alcătuit din 

bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul 

public; asupra acestor bunuri statul sau unităŃile administrativ- 

teritoriale au drept de proprietate privată, iar conform art. 121 alin. 
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1 din Legea nr. 215/2001, domeniul privat al unităŃilor 

administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, 

altele decât cele prevăzute la art. 120 alin. (1), intrate în 

proprietatea acestora prin modalităŃile prevăzute de lege. Art.2 al 

art. 121 prevede că bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt 

supuse dispoziŃiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede 

altfel. 

Prin urmare, pentru a se hotărî trecerea din domeniul privat 

al Municipiului Bucureşti în domeniul public al Municipiului 

Bucureşti, era necesar ca terenul în suprafaŃă de 60,83 ha să se 

afle în domeniul privat al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, în calitate de emitent al Hotărârii nr. 308/14.12.2006. 

Din probele administrate în cauză, instanŃa constată că 

pârâtul Consiliul General al Municipiului Bucureşti nu deŃine un 

titlu de proprietate asupra terenului ce face obiectul hotărârii 

atacate pe calea excepŃiei de nelegalitate. 

Astfel, din adresa nr. 176/18.10.2006 emisă de DirecŃia 

Tehnică din cadrul Primăriei Sectorului 6 Bucureşti (fila 43 din 

dosarul nr. 27585./3/2008) şi din raportul de specialitate nr. 

19040/29.11.2006 al DirecŃiei de EvidenŃă Imobiliară şi 

Cadastrală din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti (fila 40 din 

27585./3/2008), rezultă că terenul în  suprafaŃă de 60,83 ha face 

parte din categoria „izlaz comunal" şi a aparŃinut fostului CA.P. 

Bragadiru. 

În acelaşi sens, în Nota întocmită de DirecŃia de EvidenŃă 

Imobiliară şi Cadastrală din cadrul Primăriei Municipiului 
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Bucureşti la data de 16.11.2006 (fila 40 din dosarul nr. 

27585./3/2008), se arată că terenul în discuŃie reprezintă o 

suprafaŃă de teren cu destinaŃie de teren agricol ce a aparŃinut 

fostului C.A.P. Bragadiru, precizându-se că nu există alte date 

referitoare la terenul în cauză. 

Împrejurarea că Municipiul Bucureşti nu deŃine un titlu de 

proprietate asupra terenului în suprafaŃă de 60,83 ha este 

confirmată şi de adresele nr. 609983/26.03.2007 şi nr. 

3579/26.03.2007 emise de DirecŃia EvidenŃă Imobiliară şi 

Cadastrală din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti (filele 17-18 

din dosarul nr. 7417/94/2007 al Judecătoriei Buftea), din care 

rezultă că această direcŃie nu deŃine în evidenŃe/arhivă un astfel 

de act proprietate. 

SusŃinerile pârâtului Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, în sensul că decizia de expropriere nr. 24/1939 

pronunŃată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr.3038/1939, 

nr. 22/1940 pronunŃată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 

1657/1940 şi nr. 22/1943 a CurŃii de Apel Bucureşti pronunŃată în 

dosarul nr. 893/1943, constituie titluri de proprietate ale 

Municipiului Bucureşti asupra terenului în suprafaŃă de 60,83 ha 

sunt neîntemeiate. Astfel, amplasamentele terenurilor expropriate 

prin deciziile menŃionate sunt distincte de amplasamentul 

terenului ce face obiectul Hotărârii nr. 308/14.12.2006 şi 

suprafeŃele însumate ale acestor terenuri expropriate sunt mai 

reduse comparativ cu terenul în suprafaŃă de 60,83 ha. 
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De asemenea, şi raportul de expertiză topometrică efectuat 

în cauză a concluzionat că terenul în suprafaŃă de 60,83 ha, ce 

face obiectul Hotărârii nr. 308/14.12.2006, nu se identifică cu 

suprafaŃă de teren expropriată. 

Tribunalul consideră nefondate susŃinerile privind existenŃa 

unui drept de proprietate al Municipiului Bucureşti asupra islazului 

comunal al Comunei Chiajna, în condiŃiile în care terenul în 

discuŃie a fost cedat de către G.A.C. Dudu fostului G.A.S. Dudu, 

după cum reiese din procesele-verbale din 15.11.1963 şi 

16.11.1963 încheiate între Sfatul Popular al Comunei Chiajna şi 

fostul G.A.S. Dudu (filele 18-21 din dosarul nr. 1262/1748/2007 al 

Judecătoriei Cometu), ca urmare a reorganizării acestei unităŃi 

trecând ulterior la IAS Bragadiru, întregul teren aflându-se în 

patrimoniul IAS Bragadiru la data de 01.01.1990, potrivit adresei 

nr. 57/16.04.2008 a S.C. SAIC Bragadiru S.A. (fila 44 din dosarul 

nr. 27585./3/2008). 

Prin Ordinul nr. 20/30.03.1992 emis de Prefectul 

Municipiului Bucureşti şi Sectorului Agricol Ilfov (fila 14 din 

dosarul nr. 1262/1748/2007 al Judecătoriei Cometu), s-a dispus 

obligarea S.C. SAIC Bragadiru S.A. la restituirea către Comuna 

Chiajna a suprafeŃei de 71 ha, din totalul de 101,52 ha. Terenul 

ce face obiectul Hotărârii nr. 308/14.12.2006 se află la poziŃia 13 

din Anexa la Ordinul menŃionat, ce este parte integrantă a 

acestuia. Această procedură este în concordanŃă u dispoziŃiile 

art. 44 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, care vizează o restituire şi 
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ca urmare, o revenire la situaŃia anterioară transmiterii terenurilor 

provenite din fostele islazuri comunale către unităŃile de stat. 

Pentru considerentele expuse, reŃinând că pârâtul Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti nu deŃine un titlu de proprietate 

asupra terenului în suprafaŃă de 60,83 ha, ce face obiectul 

Hotărârii nr. 308/14.12.2006 şi prin urmare, nu putea să dispună 

asupra acestui teren, tribunalul urmează a admite excepŃia de 

nelegalitate a Hotărârii nr. 308/14.12.2006. 

În temeiul art. 274 C.pr.civ., instanŃa va obliga pârâtul 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti la plata către 

reclamanta Comuna Chiajna a cheltuielilor de judecată în 

cuantum de 7454,50 lei reprezentând onorariile de avocat şi 

expert. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Admite excepŃia de nelegalitate invocată de reclamanta 

Comuna Chiajna, cu sediul în Chiajna, str. Păcii nr. 75, JudeŃ 

Ilfov, în contradictoriu cu pârâŃii Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, cu sediul în Splaiul IndependenŃei nr. 

291-293, sector 6, Primăria Municipiului Bucureşti, cu sediul în 

Splaiul IndependenŃei nr. 291- 293, sector 6, Prefectul JudeŃului 

Ilfov, cu sediul în Bucureşti, sector 3, str. Smârdan nr.3 şi 
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intervenienta AdministraŃia Grădina Zoologică, cu sediul în 

Bucureşti, sector 1 str. Vadul Moldovei nr. 4. 

Constată nelegalitatea Hotărârii nr. 308/14.12.2006 emisă 

de Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

Obligă pârâtul Consiliul General al Municipiului Bucureşti la 

plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 

7454, 50 lei. 

Cu recurs în 5 zile de la comunicare. 

PronunŃată în şedinŃa publică, azi 16.04.2010. 

 

 

PREŞEDINTE GREFIER 

IULIANA MĂIEREANU ELENA LAZA 
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DOSAR NR. 54074/3/CA/2010 

 

ROMÂNIA 

TRIBUNALUL BUCUREŞTI 

SECłIA a IX-a CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL 

ÎNCHEIERE 

ŞEDINłA PUBLICĂ DIN DATA DE 28.02.2011 

Tribunalul constituit din: 

PREŞEDINTE: Robert Eugen MOISE 

GREFIER: Nicoleta GHERSIN 

 

Pe rol se află soluŃionarea acŃiunii de contencios 

administrativ având ca obiect anulare act administrativ, formulată 

de reclamantul MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIN PRIMAR 

GENERAL SORIN MIRCEA OPRESCU, în contradictoriu cu 

pârâtul CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI. 

La apelul nominal făcut în şedinŃa publică, se prezintă 

reclamantul, prin consilier juridic, care depune delegaŃie la dosar 

şi pârâtul, prin consilier juridic, care depune delegaŃie la dosar. 

Procedura de citare este legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinŃă, 

după care: 

Reprezentantul pârâtului depune la dosar întâmpinare, 

arătând că a comunicat-o şi reclamantului, prin apărător. 

Totodată, solicită acordarea unui termen de judecată pentru a 

efectua adresă către DirecŃia AsistenŃă Juridică din cadrul 
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instituŃiei pe care o reprezintă în vederea comunicării actului 

atacat şi a documentelor care au stat la baza emiterii acestuia. 

Apărătorul reclamantului arată că nu se opune solicitării 

pârâtului. 

FaŃă de solicitarea de amânare a judecării cauzei, 

formulată de pârât, prin reprezentant, urmează a o încuviinŃa şi 

va pune în vedere acestuia ca, până la termenul de judecată din 

data de 28.03.2011, să depună la dosar actul atacat şi 

documentele care au stat la baza emiterii acestuia. 

Înainte de închiderea şedinŃei de judecată, se prezintă 

ambele părŃi, prin consilierii juridici, care solicită revenirea asupra 

amânării judecării cauzei. 

În acest sens, reprezentantul pârâtului depune la dosar 

procesul verbal încheiat în şedinŃa ordinară a CGMB din 

30.06.2010. Totodată, solicită amânarea pronunŃării. 

La solicitarea părŃilor, Tribunalul revine asupra măsurii 

acordării unui nou termen de judecată şi acordă cuvântul asupra 

fondului cauzei. 

Reclamantul, prin consilier juridic, solicită admiterea acŃiunii 

şi anularea Hotărârii nr. 110/2010, pentru motivele arătate în 

cererea de chemare în judecată. 

Pârâtul, prin consilier juridic, solicită respingerea acŃiunii, ca 

neîntemeiată, pentru motivele expuse în întâmpinare.  

Tribunalul reŃine cauza spre soluŃionare. 

 

 



54 
 

TRIBUNALUL, 

 

 Pentru ca părŃile să depună concluzii scrise, 

 

DISPUNE: 

 

 Amână pronunŃarea la data de 07.03.2011  

 PronunŃată în şedinŃă publică, astăzi, 28.02.2011. 

 

 

PREŞEDINTE, GREFIER, 

 

Robert Eugen Moise Nicoleta Ghersin 
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DOSAR NR. 54074/3/CA/2010 

 

ROMÂNIA 

TRIBUNALUL BUCUREŞTI 

SECłIA a IX-a CONTENCIOS ADMINISTRATIV Şl FISCAL 

ÎNCHEIERE 

ŞEDINłA PUBLICĂ DIN DATA DE 07.03.2011 

Tribunalul constituit din: 

PREŞEDINTE: Robert Eugen MOISE 

GREFIER: Nicoleta GHERSIN 

 

 

TRIBUNALUL, 

 

 În aceeaşi compunere şi pentru aceleaşi motive, 

 

DISPUNE: 

 

 Amână pronunŃarea la data de 14.03.2011  

 PronunŃată în şedinŃă publică, astăzi, 07.03.2011. 

 

 

PREŞEDINTE, GREFIER, 

 

Robert Eugen Moise Nicoleta Ghersin 
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DOSAR NR. 54074/3/CA/2010 
 

ROMÂNIA 

TRIBUNALUL BUCUREŞTI 

SECłIA a IX-a CONTENCIOS ADMINISTRATIV Şl FISCAL 

SENTINłA CIVILĂ nr. 1036 

ŞEDINłA PUBLICĂ DIN DATA DE 14.03.2011 

Tribunalul constituit din: 

PREŞEDINTE: Robert Eugen MOISE 

GREFIER: Nicoleta GHERSIN 
 

Pe rol se află soluŃionarea acŃiunii de contencios 

administrativ având ca obiect anulare act administrativ, formulată 

de reclamantul MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIN PRIMAR 

GENERAL SORIN MIRCEA OPRESCU, în contradictoriu cu 

pârâtul CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI. 

Dezbaterile în fond şi susŃinerile părŃile au avut loc în 

şedinŃă publică de la 28.02.2011 fiind consemnate în încheierea 

de şedinŃă da la acea dată, parte integrantă din prezenta când, 

Tribunalul, pentru a da posibilitatea părŃilor să depună concluzii 

scrise, a dispus amânarea pronunŃării soluŃiei la data de 

07.03.2011 şi 14.03.2011, hotărând următoarele: 
 

T R I B U N A L U L, 
 

Deliberînd, constată: 
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Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanŃe sub nr. 

54074, MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIN PRIMAR GENERAL 

SORIN MIRCEA OPRESCU, în contradictoriu cu pârâtul 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, a 

solicitat anularea HCGMB nr. 110/30.06.2010. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că hotărîrea 

contravine dispoziŃiilor art. 63 alin. 1 lit. d şi alin. 5 lit. e din legea 

nr. 215/2001. A arătat că prin hotărîrea atacată nu s-a stabilit 

numărul reprezentanŃilor CGMB în comisiile de evaluare şi de 

contestaŃii, lăsîndu-se astfel loc arbitrariului. De asemenea se 

încalcă atribuŃia exclusivă a primarului de evaluare a 

conducătorilor instituŃiilor şi serviciilor publice. 

În drept, reclamantul a invocat dispoziŃiile legea nr. 

215/2001 şi legea nr. 554/2004. 

În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar, în copie, 

hotărîrea atacată, actele care au stat la baza emiterii hotărîrii, 

dovada efectuării procedurii prealabile. 

Pârâtul a formulat întîmpinare prin care cerut respingerea 

cererii ca neîntemeiată, hotărîrea fiind adoptată legal, cu 

respectarea art. 61, art. 63 din legea nr. 215/2001 precum şi a 

art. 16 şi art. 38 din OUG nr. 189/2008.  

Analizînd actele şi lucrările dosarului, instanŃa reŃine 

următoarele:  

Prin HCGMB nr. 110/30.06.2010 au fost adoptate 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de 

proiecte de management în instituŃiile publice de cultură de 
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interes local al Municipiului Bucureşti (anexa 1) şi Regulamentul 

de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului în 

instituŃiile publice de cultură de interes local al municipiului 

Bucureşti (anexa1). 

Art. 16 din OUG nr. 189/2008 privind managementul 

instituŃiilor publice de cultură prevede următoarele: 

 

1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, 

la nivelul autorităŃii se înfiinŃează comisii de concurs, pentru 

fiecare categorie de instituŃie. 

(2) Comisia de concurs este alcătuită din specialişti în 

domeniu, desemnaŃi de autoritatea competentă în funcŃie de tipul 

instituŃiei publice de cultură pentru care se organizează concursul 

de proiecte de management, precum şi din reprezentanŃi ai 

autorităŃii. 

(3) Numărul de reprezentanŃi ai autorităŃii nu poate depăşi o 

treime din numărul total al membrilor comisiei de concurs. 

(4) Din comisia de concurs nu pot face parte, în calitate de 

specialişti desemnaŃi, persoane care au un contract individual de 

muncă încheiat cu autoritatea ori cu instituŃia publică de cultură 

pentru care se organizează concursul de proiecte de 

management. 

(5) Membrii comisiei de concurs sunt numiŃi prin ordin sau, după 

caz, hotărâre a autorităŃii. 

Art. 38 din OUG nr. 189/2008 prevede:   
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1) în vederea evaluării managementului, la nivelul autorităŃii se 

înfiinŃează comisii de evaluare pentru fiecare categorie de 

instituŃie publică de cultură, conform procedurilor prevăzute în 

Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului. 

(2) Comisia de evaluare este alcătuită din specialişti în domeniu 

şi reprezentanŃi ai autorităŃii, conform prevederilor art. 16, care se 

aplică în mod corespunzător. 

(3) Membrii comisiei de evaluare sunt numiŃi prin ordin sau, după 

caz, prin hotărâre a autorităŃii. 

Prin art. 3 din anexa 1 a HCGMB nr. 110/30.06.2010 şi art. 

5 din anexa 2 a HCGMB nr. 110/30.06.2010 au fost practic 

preluate dispoziŃiile art. 16 şi art. 38 din OUG nr. 189/2008, însă 

acesta preluare s-a făcut într-un mod confuz şi contradictoriu 

care lasă loc de interpretări cu privire la autoritatea care va numi 

membrii comisiilor de concurs şi respectiv de evaluare. 

Astfel, în timp ce în aliniatul 1 a! articolelor 3 din anexa 1 şi 

5 din anexa 2 se prevede că vor fi numiŃi prin dispoziŃie de către 

Primarul General, ulterior în aliniatele nr. 4 şi respectiv nr. 3 se 

prevede că vor fi numiŃi de către CGMB. 

Avînd în vedere contradicŃiile arătate hotărîrea nu poate fi 

pusă în executare, astfel că singurul remediu este anularea 

parŃială a acesteia în ceea ce priveşte art. 3 alin. 4 din anexa 1 a 

HCGMB nr. 110/30.06.2010 şi art. 5 alin. 3 din anexa 2 a 

HCGMB nr. 110/30.06.2010, urmînd ca pârâtul să emită o nouă 

hotărîre în care să remedieze deficienŃele arătate. 
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PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Admite acŃiunea formulată de reclamantul MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI PRIN PRIMAR GENERAL SORIN MIRCEA 

OPRESCU, cu sediul în Bucureşti, sector 6, Splaiul 

IndependenŃei nr. 291-293, în contradictoriu cu pârâtul 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu 

sediul în Bucureşti, sector 6, Splaiul IndependenŃei nr. 291-293. 

Anulează în parte HCGMB nr. 110/30.06.2010, astfel: 

anulează art. 3 alin. 4 din anexa 1 a HCGMB nr. 110/30.06.2010 

şi art. 5 alin. 3 din anexa 2 a HCGMB nr. 110/30.06.2010. 

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.  

PronunŃată în şedinŃă publică, azi, 14.03.2011. 

 

PREŞEDINTE: GREFIER: 

Robert Eugen MOISE 

 

Nicoleta GHERSIN 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind combaterea căpuşelor din spaŃii de utilitate publică 

- parcuri, grădini publice, liziere de păduri, locuri de joacă - din 

Municipiul Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

UtilităŃi Publice; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

precum şi raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului; 

 În conformitate cu prevederile art.8 lit. j) din OrdonanŃa 

Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităŃilor urbane şi 

rurale, ale Ordinului Ministrului SănătăŃii nr. 536/1997 pentru 

aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul 

de viaŃă al populaŃiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al cotravenŃiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art.6 alin.(9) din Legea nr. 

52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

pct.3, art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 
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publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1(1) ToŃi deŃinătorii/administratorii/proprietarii de spaŃii 

verzi de utilitate publică aflate pe teritoriul municipiului Bucureşti - 

parcuri, grădini publice, liziere de păduri, locuri de joacă - au 

obligaŃia să efectueze tratamente de combaterea căpuşelor, 

anual, în lunile mai - iunie şi septembrie. 

 (2) Tratamentele se vor efectua şi în lunile iulie şi august în 

cazul în care se înregistrează ploi frecvente, precum şi ori de câte 

ori este necesar, până înlăturarea focarului. 

 Art.2 Pentru efectuarea tratamentelor menŃionate la art. 1 

se vor folosi numai produse/substanŃe destinate acestui vector 

(acaricide). 

 Art.3 DeŃinătorii/administratorii/proprietarii de spaŃii verzi de 

utilitate publică au obligaŃia de a informa populaŃia cu privire la 

apariŃia căpuşelor într-un anumit perimetru şi de a recomanda 

măsuri de protecŃie. 

 Art.4 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage 

răspunderea contravenŃională şi se sancŃionează cu amendă 

cuprinsă între 2.000 - 3.000 lei. 

 Art.5 ContravenŃiilor prevăzute la art.4 le sunt aplicabile 

prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
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juridic al contravenŃiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

constatarea şi sancŃionarea fiind făcute de către persoanele 

împuternicite de către Primarul General al Municipiului Bucureşti 

 Art.6 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, Primăriile 

Sectoarelor 1-6 şi deŃinătorii/administratorii/proprietarii de spaŃii 

verzi de utilitate publică - parcuri, grădini publice, liziere de 

păduri, locuri de joacă - vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.03.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.03.2012 

Nr. 53  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii al Spitalului Clinic  

„Dr. I. Cantacuzino" Construire pavilion medical  

complex pentru chirurgie şi A.T.I., 2S+P+7E+nivel tehnic 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia InvestiŃii şi al 

AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi 

raportul Comisiei economice, buget, finanŃe din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 19/13.03.2012; 

 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 investiŃii al Spitalului 

Clinic „Dr. I. Cantacuzino" Construire pavilion medical complex 

pentru chirurgie şi A.T.I., 2S+P+7E+nivel tehnic, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

alocaŃii bugetare şi/sau din alte fonduri legal constituite cu 

această destinaŃie, conform listelor de investiŃii aprobate conform 

legii. 

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.03.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.03. 2012 

Nr. 54 
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ANEXA LA HCGMB nr.54/23.03.2012 

 

Obiectivul de investiŃii CONSTRUIRE PAVILION MEDICAL 

COMPLEX PENTRU SPITALUL CLINIC ”DR. I. CANTACUZINO” 

STR. ION MOVILĂ 5+7, SECTOR 2, BUCUREŞTI 

 
Nr.crt.                        Denumire Indicator                              U.M.                                 SituaŃia proiectată 

 
 - Valoarea totală a investiŃiei 

(INV), inclusiv TVA 
 

Mii lei 
Mii Euro 

70603.12 Mii lei 
16262.38 Mii Euro 

1                     -construcŃii montaj (C+M) Mii lei 
Mii Euro 

30278.32 Mii lei 
 6974.16 Mii Euro 

 - proiectare şi asistenŃă Mii lei 
Mii Euro 

2405.60 Mii lei 
554.09 Mii Euro 

 Eşalonarea investiŃiei (INV/C+M)   

 
2 

Anul I 
  Valoarea toatală a investiŃiei (INV), 
inclusiv TVA 

ConstrucŃii-montaj (C+M) 

Mii lei 
 

Mii lei 

 
22700.10 Mii lei 

 
 

15139.16 Mii lei 
 Anul II 

Valoarea toatală a investiŃiei (INV), 
inclusiv TVA 

  Constructii-montaj (C+M) 

 
Mii lei 

 
 

Mii lei 

 
47903.02 Mii lei 

 
 

15139.16 Mii lei 
3           Durata de realizare  

a lucrărilor de investiŃii 
Luni 24 

4 CapacităŃi S. desf. 
totală 

6360.30 mp 

 
 

 
 
Paturi 114 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

187/2004 privind concesionarea, fără licitaŃie publică, a unor 

spaŃii cu destinaŃia de cabinete medicale 

 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale AchiziŃii - DirecŃia Contracte; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi 

raportul Comisiei economice, buget, finanŃe din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 

884/2004 privind concesionarea unor spaŃii cu destinaŃia de 

cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

HO T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.l Punctul 4 „RedevenŃa" alin. 4.5 din anexa nr. 1 la 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 187/2004 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 



68 
 

„Pentru restul perioadei de concesionare, suma prevăzută la art. 

4.1 se va plăti în două tranşe egale respectiv: prima tranşă va 

avea ca termen de plată data de 31.03. a anului în curs, cea de-a 

doua tranşă va avea ca termen de plată 30.09. a anului în curs." 

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

187/2004 rămân neschimbate. 

 Art.III 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 

23.03.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.03.2012 

Nr. 55 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii Modernizare reŃele termice primare CET 

Titan -Şos. Pantelimon, cămin CP 0 - cămin CV 5/4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

UtilităŃi Publice; 

 Văzând raportul Comisiei de utilităŃi publice, 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. 19/10.02.2009; 

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

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

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

obiectivul de investiŃii Modernizare reŃele termice primare CET 

Titan - Şos. Pantelimon, cămin CP 0 - cămin CV 5/4, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

alocaŃii bugetare şi/sau din alte fonduri legal constituite cu 

această destinaŃie, conform listelor de investiŃii aprobate potrivit 

legii. 

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.03.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.03. 2012 

Nr. 56 
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ANEXA LA HCGMB nr.56/23.03.2012 

 

Obiectivul de investiŃii: "Modernizare reŃele termice primare CET 

Titan-Şos.Pantelimon, cămin CP 0 - cămin CV5/4" 

 
Nr. 
Crt. 

Denumire Indicator U.M. SituaŃia 
proiectată 
avizată 

1 -Valoarea totală a investiŃiei, (INV), inclusiv 
TVA, ACTUALIZATĂ pe baza indicelui 
preŃurilor de consum - IPC (iunie 2008 - 
noiembrie 2011) = 119,43 

 
din care 

- construcŃii montaj (C+M) 

 
Mii Lei /  
Mii Euro 
 
 
 
 
Mii Lei /  
Mii Euro 

 
36.531,38/ 
8.350,76 

 
 
 
 

30.251,64/ 
6.915,31 

2 Eşalonarea investiŃiei (INV/C+M) 
Anul I 
Valoarea totală a investiŃiei (INV), inclusiv 
TVA  
Din care construcŃii montaj (C+M) 

 
Anul II 

Valoarea totala a investiŃiei (INV), inclusiv 
TVA  
Din care construcŃii montaj (C+M) 

 
Mii Lei /  
Mii Euro 
 
 
 
 
 
Mii Lei /  
Mii Euro 

 
18.265,69 
15.125,82 
 
 
 
 
 
18.265,69 
15.125,82 

3 Durata de realizare a lucrărilor 
 

luni 16 

4    
4.1 Debit transport Gcal/h 61,78 
4.2 Lungime tronson m 3.766 
4.3 Volumul anual de energie termică 

transportată 
Gcal/an 315.416,16 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii Reabilitare şi modernizare reŃele termice 

primare Titan Bdul N. Grigorescu - Str. L. Pătrăşcanu - Bdul 

Basarabia, cămin CV4 - cămin CM7, Lot II 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

UtilităŃi Publice; 

 Văzând raportul Comisiei de utilităŃi publice, 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. 96/12.12.2008; 

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

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 



73 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HO T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii Reabilitare şi modernizare reŃele termice 

primare Titan Bdul N. Grigorescu - Str. L. Pătrăşcanu - Bdul 

Basarabia, cămin CV4 - cămin CM7, Lot II, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

alocaŃii bugetare şi/sau din alte fonduri legal constituite cu 

această destinaŃie, conform listelor de investiŃii aprobate potrivit 

legii. 

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului din data de 23.03.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.03.2012 

Nr. 57 
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ANEXA LA HCGMB nr. 57/23.03.2012 

 

Obiectivul de investiŃii: "Reabilitare şi modernizare reŃele termice 

primare TITAN Bdul N. Grigorescu-Str.L. Pătrăşcanu- Bdul 

Basarabia, cămin CV4 -cămin CM7, Lot II" 

 
Nr 

Crt 

Denumire Indicator U.M. SituaŃia proiectată 

1 - Valoarea totală a investiŃiei (INV), 

inclusiv TVA, ACTUALIZATĂ pe baza 

indicelui preŃurilor de consum - IPC  

(iulie 2008 - noiembrie 2011) = 118,61% 

din care: 

Mii lei 

Mii Euro 

15.776,32 Mii lei 

3.761,00 Mii Euro 

 -   construcŃii montaj (C+M) Mii lei 

Mii Euro 

12.245,30 Mii lei 

2.919,20 Mii Euro 

2 Eşalonarea investiŃiei (INV/C+M)  

Anul I    Anul II 

-Valoarea totală a investiŃiei (INV), 

inclusiv TVA  

-construcŃii montaj (C+M) 

 

 

Mii Lei 

 

Mii Lei 

 

 

15.776,32 

 

12.245,30 

3 Durata de realizare/execuŃie a lucrărilor 

de investiŃii 

luni 12 

4 Capacitati ( în unităŃi fizice şi valorice ) 

4.1 Debit transport Gcal/h 50,39 

4.2 Lungime tronson inclusiv racorduri la PT m 2.020 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii Modernizare reŃele termice primare CET 

Titan - Şos. Pantelimon, cămine CM 11 - CCF 2 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

UtilităŃi Publice; 

 Văzând raportul Comisiei de utilităŃi publice, 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. 58/08.07.2009; 

 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 pentru 

obiectivul de investiŃii Modernizare reŃele primare CET Titan - 

Şos. Pantelimon, cămine CM 11 - CCF 2, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

alocaŃii bugetare şi/sau din alte fonduri legal constituite cu 

această destinaŃie, conform listelor de investiŃii aprobate potrivit 

legii. 

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.03.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.03.2012 

Nr. 58 
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ANEXA LA HCGMB nr. 58/23.03.2012 

 

Obiectivul de investiŃii: "MODERNIZARE REłELE 

TERMICE PRIMARE CET TITAN - SOS. PANTELIMON, 

CĂMINE CM 11 - CCF2." 

 
Nr 

crt 

Denumire Indicator U.M. SituaŃia proiectată 

  

1 - Valoarea totală a investiŃiei (INV), 

inclusiv TVA, ACTUALIZATĂ pe baza 

indicelui preŃurilor de consum - IPC 

(ianuarie 2009 - noiembrie 2011) = 

114,93% din care: 

construcŃii montaj (C+M) 

Mii lei 

Mii Euro 

 

 

Mii lei 

Mii Euro 

114.214,768 Mii lei  

23.157,41 Mii Euro 

 

 

94.052,897 Mii lei  

19.069,53 Mii Euro 

2 Eşalonarea investsitiei (INV /C+M) Anul I 

Valoarea totala a investiŃiei (INV), 

inclusiv TVA Constructii-montaj (C+M) 

Anul II 

Valoarea totala a investiŃiei (INV), 

inclusiv TVA Constructii-montaj (C+M) 

Mii lei 

Mii lei 

 

 

Mii lei 

Mii lei 

57.107,384 

47.026,448 

 

 

57.107,384 

47.026,449 

3 Durata de realizare a lucrărilor de 

investiŃii 

Luni 20 

4 CapacităŃi 

4.1 Debit transport Gcal/h 52,5 

4.2 Lungime tronson m 3.980 

4.3 Volum anual de energie termică produsă 

şi distribuită 

Gcal/an 229.996,30 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii al Teatrului Ion 

Creangă - 1234Amenajare, reabilitare şi refuncŃionalizare sala de 

spectacole şi spaŃiile anexe 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, învăŃământ, 

Turism; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

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. 9/25.01.2012; 

 łinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-

cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor 

publice; 

- Structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

- Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

LocuinŃelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "InstrucŃiunilor de 

aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 "; 
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 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), art. 36 alin. (4) 

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii al Teatrului 

Ion Creangă, instituŃie publică de cultură de interes local, - 

Amenajare, reabilitare şi refuncŃionalizare sala de spectacole şi 

spaŃiije anexe, 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 Teatrul Ion 

Creangă 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 

23.03.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.03.2012 

Nr. 59 
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Anexa la HCGMB nr. 59/23.03.2012 

 

Indicatorii tehnico-economici aferenŃi studiului de fezabilitate 
pentru obiectivul de investiŃii AMENAJARE, REABILITARE Şl 

REFUNCłIONALIZARE SALA DE SPECTACOLE 
 Şl SPAłIILE ANEXE 

 

• Valoarea totală a investiŃiei 

 

 

din care C+M+U  

din care C+M 

19.552.581 LEI 

(1 EURO= 4,3497 LEI) 

 

16.157.318 LEI 

4.748.501 

• Durata execuŃiei 

 

24 LUNI 

  

• Eşalonarea investiŃiei  

Anul I  

Anul II 

 

 

9.840.000 LEI 

9.712.581 LEI 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii al Teatrului Tineretului 

Metropolis - Sala de spectacol Teatrul Tineretului Metropolis 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, învăŃământ, 

Turism; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

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. 10/25.01.2012; 

 łinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului 

- cadru al documentaŃiei tehnico - economice aferente investiŃiilor 

publice; 

- Structurii si 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 Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 "; 
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 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), art. 36 alin. (4) 

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii al Teatrului 

Tineretului Metropolis, instituŃie publică de cultură de interes 

local, - Sala de spectacol Teatrul Tineretului Metropolis, 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 Teatrul Tineretului 

Metropolis 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 

23.03.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.03.2012 

Nr. 60 
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Anexa la HCGMB nr. 60/23.03.2012 

 

Indicatorii tehnico-economici aferenŃi studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul de investiŃii  

SALA DE SPECTACOL TEATRUL TINERETULUI 

METROPOLIS 

 

Valoarea totală a investiŃiei 

 

din care C+M 

 

29.217,225 LEI 

(1EURO= 4,3394 LEI) 

20.356,696 LEI 

Durata execuŃiei 

 

20 LUNI 

Eşalonarea investiŃiei  

Anul I  

Anul II 

 

7.601,500 

21.615,755 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice conform 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiŃii 

canalizare pluvială strada GherghiŃei 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia Transporturi, 

Drumuri şi Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice, 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. 23/13.03.2012; 

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

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică pentru 

obiectivul de investiŃii Canalizare pluvială strada GherghiŃei, 

conform indicatorilor tehnico-economici prezentaŃi în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 FinanŃarea investiŃiei se va asigura din bugetul propriu 

al Municipiului Bucureşti. 

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Străzilor, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.03.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.03.2012 

Nr. 61 
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ANEXA nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 61/23.03.2012 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

CANALIZARE PLUVIALĂ STR. GHERGHIłEI 

 

1.Valoarea totală (inclusiv T.V.A.) 5.918.917,52 lei/ 

1.370.214,95 euro din care 

Lucrări de construcŃii montaj 

canalizare  

-asistenŃă tehnică, consultanŃă  

-studii şi proiectare  

-alte cheltuieli 

 

 

5.070.810,54 lei 

120.773,58 lei 

148.543,01 lei 

578.830,39 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei  

- Anul I 

INV    5.918.917,52 lei  
C+M   5.070.810,54 lei 

3. CapacităŃi 

3.1 StaŃie preepurare 

3.2 Lucrări canalizare 

 

 

da 

1795 m 

 

  

4. Durata de realizare a investiŃiei 

 

10 luni 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 a Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010 pentru aprobarea documentaŃiilor 

tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

pentru obiectivul "Reabilitarea a 83 străzi - AdministraŃia Străzilor" 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia Transporturi, 

Drumuri şi Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei 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. 20/13.03.2012; 

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

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Anexa nr. 12 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

278/29.10.2010 pentru aprobarea documentaŃiilor tehnico-

economice şi indicatorilor tehnico-economici aferenŃi pentru 

obiectivul "Reabilitarea a 83 străzi - AdministraŃia Străzilor" se 

modifică şi se completează conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

278/29.10.2010,cu modificările şi Completările ulterioare, rămân 

neschimbate. 

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.03.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.03. 2012 

Nr. 62 
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ANEXA nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 62/23.03.2012 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

REABILITARE SISTEM RUTIER PRELUNGIREA VALEA 

IALOMIłEI 

 

1.Valoarea totală (inclusiv T.V.A.) x lei/ x euro 

3.073.314,50 / 711.464,80   din care 

Lucrări de construcŃii montaj                            2.628.284,13 lei 

- asistenŃă tehnică, consultanŃă                        62.578,20 lei 

- studii şi proiectare                                         78.125,92 lei 

- alte cheltuieli                                               304.326,04 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei 
- Anul I                                                 INV   3.073.314,50 lei 

                                                  C+M   2.628.284,13 lei 

3. Capacitati 

3.1 - Lungime totală 449,45 m 

3.2 - LăŃime medie carosabil 7,00    m 

- LăŃime medie trotuare 1,50    m 

- LăŃime medie parcări 5,00   m 

 

3.3 - sistem rutier existent pământ 

3.4 - sistem rutier nou da 
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3.5.1 straturi asfaltice 2 straturi 

3.5.2 piatră spartă da 

3.5.3 balast da 

3.5.4 beton da 

3.5.5 Lucrări edilitare (ridicare la cota) da, 

3.6 - suprafaŃa totala (carosabil, trotuar racordări, parcări,  

sp. verzi)                                                                     6.713 mp 

4. Durata de realizare a investiŃiei                                 4 luni 
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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 (DALI) - 

pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitare Spital Clinic de Boli 

InfecŃioase şi Tropicale Dr. Victor Babeş - Pavilionul B2 şi 

Pavilionul B4" 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii şi al AdministraŃiei 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi 

raportul Comisiei economice, buget, finanŃe din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Avizul Consiliului Tehnico-Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 30/20.04.2011; 

 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 

DocumentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie (DALI) - 

pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitare Spital Clinic de Boli 

InfecŃioase şi Tropicale Dr. Victor Babeş - Pavilionul B2", conform 

anexei nr. 1. 

 Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

DocumentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie (DALI) - 

pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitare Spital Clinic de Boli 

InfecŃioase şi Tropicale Dr. Victor Babeş - Pavilionul B4", conform 

anexei nr. 2. 

 Art.3 FinanŃarea investiŃiilor prevăzute la art. 1 şi art. 2 vor fi 

asigurate din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

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

hotărâre. 

 Art.5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.03.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.03.2012 

Nr. 63 



96 
 

ANEXA 1 La HCGMB nr. 63/23.2012 

 

Indicatori tehnico - economici aferenŃi DocumentaŃiei de Avizare a 

Lucrărilor de IntervenŃie (DALI) - pentru obiectivul de investiŃii 

„Reabilitare Spital Clinic de Boli InfecŃioase şi Tropicale Dr. Victor 

Babeş - Pavilionul B2" 

 

conform Devizului General cheltuielile necesare investiŃiei sunt 

de: 

 

Total: 927.702 lei inclusiv TVA 

 echivalent 216.243 Euro, inclusiv TVA 

Din care C + M       782.187 lei inclusiv TVA 

 echivalent 182.325 Euro, inclusiv TVA 

 

FinanŃarea Integrală va fi asigurată din Bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti. 

Proiectant: S.C Intergroup Engineering S.R.L 

Sursa de finanŃare:Bugetul propriu al Municipiului 

Bucureşti 

Termen de finalizare: 3 luni calendaristice 

 

Curs BNR /1 EURO = 4,2901 Lei 
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ANEXA 2 La HCGMB nr. 63/23.2012 

 

Indicatori tehnico - economici aferenŃi DocumentaŃiei de 

Avizare a Lucrărilor de IntervenŃie (DALI) - pentru obiectivul 

de investiŃii „Reabilitare Spital Clinic de Boli InfecŃioase şi 

Tropicale Dr. Victor Babeş - Pavilionul B4" 

 

conform Devizului General cheltuielile necesare investiŃiei sunt 

de: 

 

Total: 816.814 lei inclusiv TVA 

 echivalent 190.395 Euro, inclusiv TVA 

Din care C + M       687.409 lei inclusiv TVA 

 echivalent 160.231 Euro, inclusiv TVA 

 

FinanŃarea integrală va fi asigurată din Bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti. 

Proiectant: S.C Intergroup Engineering S.R.L 

Sursa de finanŃare:Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti 

Termen de finalizare: 3 luni calendaristice 

 

Curs BNR /1 EURO = 4,2901 Lei 
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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 (DALI) - 

pentru obiectivul de investiŃii al Spitalului Clinic de Boli InfecŃioase 

şi Tropicale Dr. Victor Babeş „ReparaŃii capitale la instalaŃia de 

canalizare" 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii şi al AdministraŃiei 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi 

raportul Comisiei economice, buget, finanŃe din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Avizul Consiliului Tehnico-Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 32/20.04.2011; 

 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 

DocumentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie (DALI) - 

pentru obiectivul de investiŃii al Spitalului Clinic de Boli InfecŃioase 

şi Tropicale Dr. Victor Babeş „ReparaŃii capitale la instalaŃia de 

canalizare" conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2 FinŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1, va fi asigurată 

din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.03.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.03.2012 

Nr. 64 
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ANEXA LA HCGMB nr. 64/2012 

 

Indicatori tehnico - economici aferenŃi DocumentaŃiei de Avizare a 

Lucrărilor de IntervenŃie (DALI) - pentru obiectivul de investiŃii al 

Spitalului Clinic de Boli InfecŃioase şi Tropicale Dr. Victor Babeş 

„ReparaŃii Capitale la InstalaŃia de Canalizare" 

 

conform Devizului General cheltuielile necesare investiŃiei sunt 

de: 

 

Total: 

 

7.325,465 mii lei inclusiv TVA 

echivalent 1.707, 687 mii Euro, inclusiv TVA 

Din care C + M 6.558,968 mii lei inclusiv TVA 

echivalent 1.529,004 mii Euro, inclusiv TVA 

 

 

FinanŃarea integrală va fi asigurată din Bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti şi va eşalonată pe o perioadă de 16 luni. 

 

Eşalonarea investiŃiei este următoarea: 

-anul I (2012): 

TOTAL 

din care: 

C+M 

 

5.494,098 mii lei inclusiv TVA 

 

4.919,226 mii lei inclusiv TVA 
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-anul II (2013): 

TOTAL 

din care: 

C+M 

 

1.831,367 mii lei inclusiv TVA 

 

1.639,742 mii lei lei inclusiv TVA 

 

 

Proiectant: S.C Europroiect Univers S.R.L. 

Sursa de finanŃare:Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti 

Termen de finalizare: 16 luni calendaristice 

 

 

Curs BNR /1 EURO = 4,2897 Lei 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Primarului General să semneze scrisoarea 

de intenŃie cu Banca Mondială - CorporaŃia Financiară 

InternaŃională (BM-IFC) în vederea obŃinerii unei linii de credit 

pentru susŃinerea lucrărilor la Centrul de Comandă şi Control 

pentru SituaŃii de UrgenŃă al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale OperaŃiuni - DirecŃia Sisteme Informatice; 

 Văzând raportul Comisiei pentru credite externe şi 

monitorizarea derulării acestora, raportul Comisiei economice, 

buget, finanŃe din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, 

componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din 

Codul civil, referitoare la contracte sau convenŃii; 

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

art. 45 alin (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), din Legea nr. 
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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 contractarea unei finanŃări rambursabile 

de la Banca Mondială - CorporaŃia Financiară InternaŃională (BM-

IFC) în valoare totală de până la 24.419.760 euro, pentru 

realizarea obiectivului de investiŃii "Sistem de management al 

situaŃiilor de urgentă la nivelul municipiului Bucureşti", valoare 

aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 100/26.05.2011. 

 Art. 2 Se modifică art. 2 al Hotărârii C.G.M.B. 

nr.100/26.05.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici si a documentaŃiei, faza studiu de fezabilitate (S.F.) 

pentru obiectivul de investiŃii "Sistem de management al situaŃiilor 

de urgenŃă la nivelul municipiului Bucureşti" care va avea 

următorul cuprins: 

 „Sumele necesare finanŃării investiŃiei vor fi asigurate prin 

credit extern de la Banca Mondială - CorporaŃia Financiară 

InternaŃională (BM-IFC), Ńinându-se cont de vârful de îndatorare 

al Municipiului Bucureşti în anul 2015, în sensul obŃinerii unei 

perioade de graŃie privind achitarea sumelor creditate după anul 

2015, şi din finanŃare de la bugetul propriu al municipiului 

Bucureşti pentru plata oricăror impozite, taxe, cheltuieli aferente 

Irealizării obiectivului ce reprezintă cheltuieli neeligibile pentru a fi 
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plătite din credit, precum şi pentru asigurarea finanŃării necesare 

susŃinerii proiectului până la momentul obŃinerii creditului, sume 

ce vor fi acoperite ulterior în cazul obŃinerii acestuia." 

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

100/26.05.2011 rămân neschimbate. 

 Art. 4 Se mandatează Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să negocieze şi să semneze, în numele şi pentru 

municipiul Bucureşti contractul de împrumut, precum şi orice alte 

modificări şi completări convenite de părŃi în contractele aferente. 

 Art. 5 Din bugetul local al municipiului Bucureşti se asigură 

integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de 

investiŃii de interes local; 

c) alte cheltuieli neeligibile la finanŃare din împrumutul menŃionat 

la art. 1. 

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

locale, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să publice pe 

pagina de internet a municipiului Bucureşti următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, 

precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanŃării rambursabile contactate în valuta de 

contract; 

c) gradul de îndatorare a municipiului Bucureşti; 
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d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea 

perioadei de garanŃie şi a perioadei de rambursare a finanŃării 

rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei 

finanŃări rambursabile; 

f) plăŃile efectuate din fiecare finanŃare rambursabilă. 

 (2) Datele prevăzute la alin. (1) de mai sus se actualizează 

în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub 

sancŃiunile prevăzute de lege. 

 Art. 7(1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile 

bugetului local al municipiului Bucureşti. Cuantumul veniturilor cu 

care municipiul Bucureşti va garanta anual, va fi egal cu 

obligaŃiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor 

referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv. 

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaŃii sau 

răspunderi ale Guvernului României şi acesta va fi plătit din 

bugetele locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanŃarea datoriei 

publice locale. 

(3) Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti 

să semneze în numele şi pentru municipiul Bucureşti acordul de 

garantare a împrumutului şi să semneze în numele municipiului 

Bucureşti toate documentele necesare obŃinerii autorizării şi 

derulării finanŃării rambursabile. 

 Art. 8 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.03.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.03.2012 

Nr. 65 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului propriu  

al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2012 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2012, pe total şi pe secŃiuni conform anexelor 1.1, 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3,1.1.4, astfel: 
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mii lei 

BUGET GENERAL (conform anexei 1.1)  

VENITURI 4.648.293,00 

CHELTUIELI 4.916.446,00 

 

1.Bugetul local (conform anexei 1.1.1)  

VENITURI 

3.962.916,00 

CHELTUIELI 4.149.916,00 

Deficit (finanŃat din excedentul anilor 

precedenŃi al bugetului local) 

   187.000,00 

 

2. Bugetul instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din 

venituri proprii (conform anexei 1.1.2) 

VENITURI  1.188.835,00 

CHELTUIELI 1.219.475,00 

Deficit (finanŃat din excedentul anilor 

precedenŃi al spitalelor)  

30.640.00 

3.Bugetul creditelor externe (conform anexei 1.1.3) 

CHELTUIELI 50.513,00 

4.Bugetul fondurilor externe nerambursabile (conform anexei 

1.1.4) 

VENITURI 2.787,00 

CHELTUIELI 2.787,00 
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 Art.2 (1) Se aprobă bugetele instituŃiilor şi anexele 

corespunzătoare cu detalierea programelor de investiŃii, conform 

anexelor 2.1 - 2.38. 

(2) Se aprobă programele de investiŃii cu finanŃare 

de la buget ale RADET şi RATB conform anexelor 2.39 - 2.40. 

(3) Se aprobă Fondul de rezervă bugetară în 

sumă de 30.000 mii lei. 

(4) Se aprobă numărul de personal permanent şi 

temporar pe anul 2012 conform anexei 2.41 

 Art. 3 Se aprobă utilizarea în anul 2012 a sumei de 

187.000,00 mii lei, din excedentul bugetului local, ca sursă de 

finanŃare a cheltuielilor secŃiunii de dezvoltare a bugetului local. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.03.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.03.2012 

Nr. 66 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de a emite un 

act normativ privind desfiinŃarea Spitalului Clinic de 

Dermatovenerologie "Prof. Dr. Scarlat Longhin" 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei Juridic şi al AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor 

Medicale Bucureşti nr. 7111/16.03.2012; 

 Văzând raportul Comisiei partimoniu, raportul Comisiei 

sănătate şi protecŃie socială şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de prevederile art. 174 din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăŃii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

d), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct.3 şi art. 45 alin. (1) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se solicită Guvernului României să emită un act 

normativ privind desfiinŃarea unităŃii sanitare cu paturi „Spitalul 

Clinic de Dermatovenerologie - Prof. Dr. Scarlat Longhin" cu 

sediul în Calea Şerban - Vodă, nr. 208-216, sector 4, Bucureşti. 

 Art.2 Structurile „Spitalului Clinic de Dermatovenerologie - 

Prof. Dr. Scarlat Longhin" vor fi mutate la Spitalul Clinic de Boli 

InfecŃioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş". 

 Art.3 Personalul secŃiilor cu paturi, al ambulatoriului, al 

laboratorului de cercetare şi al laboratorului de radioterapie va fi 

preluat de către Spitalul Clinic de Boli InfecŃioase şi Tropicale "Dr. 

Victor Babeş", personalul din sectorul paraclinic şi din aparatul 

funcŃional administrativ va fi preluat, în limita normativelor de 

personal, de spitalele din reŃeaua administraŃiei publice locale a 

municipiului Bucureşti, de alte spitale sau instituŃii publice. 

 Art.4 Echipamentele secŃiilor de Dermatovenerologie, ale 

ambulatoriului şi ale laboratoarelor vor fi transferate către Spitalul 

Clinic de Boli InfecŃioase şi Tropicale "Dr. Victor Babeş" sau către 

spitalele din reŃeaua administraŃiei publice locale a municipiului 

Bucureşti în funcŃie de necesităŃi. 

 Art.5 Patrimoniul unităŃii sanitare cu paturi desfiinŃate, 

stabilit pe baza bilanŃului contabil de închidere, însoŃit de balanŃa 

de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaŃia 

fluxurilor de trezorerie, conturile de execuŃie şi celelalte anexe, 
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inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor 

în vigoare, rămas după redistribuirea echipamentelor, 

materialelor şi altor bunuri către alte unităŃi sanitare, împreună cu 

protocolul de predare-primire se vor prelua de către Spitalul Clinic 

de Boli InfecŃioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş" la data intrării 

în vigoare a hotărârii de guvern cu privire la desfiinŃarea 

„Spitalului Clinic de Dermatovenerologie - Prof. Dr. Scarlat 

Longhin". 

 Art.6 FormalităŃile de predare-primire cu privire la imobilele 

în care a funcŃionat „Spitalul Clinic de Dermatovenerologie - Prof. 

Dr. Scarlat Longhin" vor fi duse la îndeplinire de către 

conducerea unităŃii sanitare cu paturi care se desfiinŃează. 

 Art.7 Arhiva „Spitalului Clinic de Dermatovenerologie - Prof. 

Dr. Scarlat Longhin" va fi preluată de Spitalul Clinic de Boli 

InfecŃioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş" cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

 Art.8 În termen de maxim 30 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri, AdministraŃia Spitalelor şi Serviciilor 

Medicale Bucureşti va îndeplini formalităŃile pentru conformarea 

cu prevederile art. 174 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăŃii. 

 Art.9 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, AdministraŃia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Spitalul Clinic de 

Dermatovenerologie - Prof. Dr. Scarlat Longhin şi Spitalul Clinic 



113 
 

de Boli InfecŃioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş" vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

23.03.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.03.2012 

Nr. 67 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea mandatului de consilier local al domnului 

Tudorache Daniel 

 

 Luând act de adresa nr. 7092/09.03.2012, prin care domnul 

Tudorache Daniel 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/414/19.03.2012; 

 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 Tudorache Daniel;  

 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 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic – Se ia act de încetarea mandatului de 

consilier local al domnului Tudorache Daniel  şi se declară vacant 

locul de consilier local. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 39 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

Consiliul Local al Sectorului 1 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la validarea mandatului de consilier al doamnei 

FINDER LIVIA 

 

 Având în vedere adresa Partidului Social Democrat - 

OrganizaŃia Sectorului 1 Bucureşti nr.163/26.03.2012, înregistrată 

la Primăria Sectorului 1 sub nr.9067/26.03.2012 prin care se 

desemnează doamna Finder Livia 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; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

39/28.03.2012 cu privire la încetarea mandatului de consilier al 

domnului Tudorache Daniel; 

 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 

doamnei Finder Livia. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 40 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 220/03.07.2008 privind stabilirea domeniilor de activitate 

şi componenŃa Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 1, în sensul înlocuirii domnului Gheorghe 

Dincă în Comisia de sănătate şi protecŃie socială 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr.21/28.02.2012 privind încetarea mandatului de 

consilier local al domnului Dincă Gheorghe; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr.220/03.07.2008 privind stabilirea domeniilor de activitate şi 

componenŃa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Sectorului 1;   



123 
 

 În temeiul art.45, alin(1) şi alin.(5), teza a II-a şi art.115, 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 220/03.07.2008 privind stabilirea domeniilor de activitate şi 

componenŃa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Sectorului 1, în sensul înlocuirii domnului Gheorghe Dincă în 

Comisia de sănătate şi protecŃie socială cu domnul IonuŃ 

Alexandru Constantinescu. 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 

220/03.07.2008, cu modificările ulterioare rămân nemodificate. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1 

şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 41 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 33/28.02.2011 privind numirea reprezentaŃilor Consiliului 

Local al Sectorului 1 în Consiliile de AdministraŃie ale 

instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar din sectorul 1, 

cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii 

domnului Gheorghe Dincă 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr.21/28.02.2012 privind încetarea mandatului de 

consilier local al domnului Dincă Gheorghe; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.33/28.02.2011 
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privind numirea reprezentaŃilor Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliile de AdministraŃie ale instituŃiilor de învăŃământ 

preuniversitar din sectorul 1, cu modificările ulterioare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 21/28.02.2012 privind încetarea mandatului de consilier local 

a domnului Dincă Gheorghe; 

 În temeiul art.45, alin(1) şi alin.(5), teza a II-a şi art.115, 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 33/28.02.2011 privind numirea reprezentaŃilor Consiliului 

Local al Sectorului 1 în Consiliile de AdministraŃie ale instituŃiilor 

de învăŃământ preuniversitar din sectorul 1, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Gheorghe 

Dincă în Consiliile de administraŃie şi Comisiile pentru evaluarea 

şi asigurarea calităŃii instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar din 

sectorul 1, după cum urmează: 

- la Colegiul Agricol ”V.Harnaj” – cu domnul Constantin Alin 

Ghinea; 

- la Liceul Greco-Catolic ”Timotei Cipariu” – cu domnul IonuŃ 

Alexandru Constantinescu; 
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- la Colegiul Tehnic de Aeronautică ”Henri Coandă” – cu domnul 

IonuŃ Alexandru Constantinescu; 

- la Şcoala nr.118 ”Vasile Alecsandri” – cu domnul IonuŃ 

Alexandru Constantinescu; 

- la Şcoala Specială nr. 7 – cu domnul IonuŃ Alexandru 

Constantinescu; 

- la Şcoala Specială nr. 8 – cu domnul IonuŃ Alexandru 

Constantinescu; 

- la Şcoala pentru Surzi nr. 1 – cu domnul IonuŃ Alexandru 

Constantinescu; 

- la GrădiniŃa nr. 56 – cu domnul IonuŃ Alexandru Constantinescu; 

- la GrădiniŃa nr. 285 – cu domnul IonuŃ Alexandru 

Constantinescu; 
 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 

33/28.02.2011, cu modificările şi completările ulterioare rămân 

nemodificate. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, persoanele nominalizate la 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru 

Moldoveanu 

Nr.: 42 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor 

care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în 

cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 

114/1996 a locuinŃei, precum şi aprobarea achiziŃionării de 

locuinŃe de pe piaŃa liberă a unor imobile de locuinŃe 

susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza 

Legii nr. 114/1996 şi a celorlalte acte normative 

 în domeniul locativ 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse 

Umane; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care 
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se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul 

categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a 

locuinŃei, precum şi aprobarea achiziŃionării de locuinŃe de pe 

piaŃa liberă a unor imobile de locuinŃe susceptibile rezolvării 

cererilor de atribuire depuse în baza Legii nr. 114/1996 şi a 

celorlalte acte normative în domeniul locativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

21/28.02.2012 privind încetarea mandatului de consilier local a 

domnului Dincă Gheorghe; 

 În temeiul art.45, alin. (1) şi alin.(5), teza a II-a, art.80, 

art.81, alin.(1), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică art. 4 al Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care 

se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul 

categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a 

locuinŃei, precum şi aprobarea achiziŃionării de locuinŃe de pe 

piaŃa liberă a unor imobile de locuinŃe susceptibile rezolvării 

cererilor de atribuire depuse în baza Legii nr. 114/1996 şi a 
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celorlalte acte normative în domeniul locativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Dincă 

Gheorghe cu domnul Dan Ion Vasile. 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 285/28.08.2008 rămân nemodificate. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art. 1 

şi Serviciul Secretariat General AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 43 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea art 1 al Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 70/25.03.2010 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 29/03.02.2009 privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor 

care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în 

cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 

114/1996 a locuinŃei, precum şi aprobarea achiziŃionării de 

locuinŃe de pe piaŃa liberă a unor imobile de locuinŃe 

susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza 

Legii nr. 114/1996 şi a celorlalte acte normative 

 în domeniul locativ 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse 

Umane; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

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

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 70/25.03.2010 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 29/03.02.2009 privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care 

se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul 

categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a 

locuinŃei, precum şi aprobarea achiziŃionării de locuinŃe de pe 

piaŃa liberă a unor imobile de locuinŃe susceptibile rezolvării 

cererilor de atribuire depuse în baza Legii nr. 114/1996 şi a 

celorlalte acte normative în domeniul locativ; 

 Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

21/28.02.2012 privind încetarea mandatului de consilier local a 

domnului Dincă Gheorghe; 

 În temeiul, art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a, art.80, 

art.81, alin.(1), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 



132 
 

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

Sectorului 1 nr. 70/25.03.2010, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Dincă Gheorghe, cu 

doamna Nicoleta Stancu. 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 70/25.03.2010 rămân nemodificate. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art. 1 

şi Serviciul Secretariat General AudienŃe, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 44 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 262/25.06.2009 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 265/25.09.2007 privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia 

de examinare şi avizare a implementării structurilor de 

vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă mare din 

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de  motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse 

Umane; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 1454/2004 pentru 

aprobarea criteriilor de implementare a structurilor de vânzare cu 

amănuntul cu suprafaŃă mare şi definirea tipologiei structurilor de 

vânzare; 
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 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 265/25.09.2007 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia de examinare şi 

avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu 

suprafaŃă mare din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

21/28.02.2012 privind încetarea mandatului de consilier local a 

domnului Dincă Gheorghe; 

 În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a, art.80, 

art.81, alin.(1), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei hotărâri domnul Dincă 

Gheorghe reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Comisia de examinare şi avizare a implementării structurilor de 

vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă mare din Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti va fi înlocuit cu domnul IonuŃ Alexandru 

Constantinescu. 

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 262/25.06.2009 rămân nemodificate. 
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 Art.3. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art. 1 

şi Serviciul Secretariat General AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr. 45 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

unor obiective de investiŃii din cadrul Programului de 

reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă 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 Hotărârii Guvernului României 

nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului naŃional “Lăcaşurile 

de cult – centre spirituale ale comunităŃii”; 

 Având în vedere Protocolul privind parteneriatul între 

Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureştilor şi Consiliul Local al 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

obiective de investiŃii din cadrul Programului de reabilitare, 

consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie. 

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

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 46 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr.174/13.10.2011 privind aprobare indicatorilor 

tehnico-economici aferenŃi unor obiective de investiŃii din 

cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare 

lăcaşuri de cult 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului naŃional 

“Lăcaşurile de cult –centre spirituale ale comunităŃii”; 

 Având în vedere Protocolul privind parteneriatul între 

Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureştilor şi Consiliul Local al 

Sectorului 1; 
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 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr.174/13.10.2011 privind aprobare indicatorilor tehnico-

economici aferenŃi unor obiective de investiŃii din cadrul 

Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de 

cult; 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică poziŃia 1 a Anexei nr. 1 a Hotărârii 

Consiliului Local Sector 1 nr. 174/13.10.2011 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenŃi unor obiective de investiŃii 

din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare 

lăcaşuri de cult, după cum urmează: 

 

Nr.crt. Obiectiv 
Valoare cu TVA 

InvestiŃie C+M InvestiŃie C+M 

  mii lei mii lei mii euro mii euro 

1 

Consolidarea 

şi 

restaurarea 

Bisericii Albe 

6.468,795 4.947,097 1.487,763 1.137,787 
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 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie. 

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

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 47 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de 

venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 1 pe anul 

2012 

 

 Vazând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Management 

Economic; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind  

bugetul de stat pe anul 2012; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului 

de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de 

încheiere a exerciŃiului bugetar; 
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 Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 40/23.02.2012 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 ; 

 Conform Hotărârii Consiliului Genaral al Municipiului 

Bucureşti nr. 41/23.02.2012 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 poiectelor de infrastructură 

care necesită cofinanŃare locală pe anul 2012 ; 

 Conform adresei nr. 3342/13.02.2012, transmisă de către 

DirecŃia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, privind 

subvenŃiile din bugetul de stat pentru finanŃarea sănătăŃii către 

bugetele locale ; 

 Conform adresei nr. 1051/77768/14.03.2012 transmisă de 

către DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 

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. SM/P/5257/19.03.2012, transmisă de 

către InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti, cu privire la 

prevederea în bugetele locale a tuturor sumelor ce se vor achita 

pentru desfăşurarea în bune condiŃii a alegerilor pentru 

autorităŃile administraŃiei publice locale; 
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 Conform adresei nr. 5343/19.03.2012, transmisă de către 

InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti, referitoare la Ordinul 

Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 138/19.03.2012 privind 

numerotarea circumscripŃiilor electorale ale sectoarelor 

Municipiului Bucureşti, Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti 

nr. 139/19.03.2012 privind stabilirea numărului membrilor fiecărui 

consiliu local ce se va organiza şi funcŃiona la nivelul Municipiului 

Bucureşti şi Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

141/19.03.2012 privind suplimentarea cheltuielilor privind 

convorbirile telefonice, precum şi consumul lunar de carburanŃi. 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 

1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 în suma de 1.457.897,83 

mii lei se majorează cu 5.992,27 mii lei devenind 1.463.890,10 

mii lei, conform anexei nr. 1 şi este structurat pe secŃiuni, după 

cum urmează: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 876.970,92 

mii lei; 
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- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 586.919,18 

mii lei; 

 

 Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 

1.152.143,05 mii lei care se majorează cu 5.992,27 mii lei 

devenind 1.158.135,32 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt 

repartizate astfel : 

� Veniturile bugetului local în sumă de 1.126.253,24 

mii lei se majorează cu 5.967,16 mii lei devenind 1.132.220,40 

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

astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 846.641,66 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 285.578,74 

mii lei; 

 

� Veniturile bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii în valoare de 

25.889,81 mii lei se majorează cu 25,11 mii lei devenind 

25.914,92 mii lei şi sunt repartizate pe secŃiuni, conform anexei 

nr. 1.3, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 25.680,25 

mii lei; 
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- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 234,67 mii 

lei; 

 

 Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.463.890,10 mii lei, 

conform anexei nr.1, după cum urmează : 

 

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

majorează cu 5.967,16 mii lei devenind 1.212.164,98 mii lei şi 

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

 

(1) 1.212.164,98 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

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

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 846.641,66 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 365.523,32 

mii lei; 

 

(2) 83.093,62 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 

51.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 43.017,95 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 40.075,67 

mii lei, se rectifică conform anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1; 

1.2.1.1.2);  
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(3) 29.169,41 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale 

capitolul 54.02, din care : 

 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 27.255,11 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 1.914,30 

mii lei, se rectifică conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2; 

1.2.1.2.3); 

(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, se rectifică conform anexei nr. 1.2.1.3 

(1.2.1.3.1); 

(5) 550,00 mii lei pentru Apărare NaŃională 

capitolul 60.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 550,00 

mii lei, se rectifică 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, se rectifică conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 

1.2.1.5.2); 

(7) 268.237,28 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 

65.02, din care:  

- Sectiunea de funcŃionare este în sumă de 240.731,17 

mii lei; 
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- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 27.506,11 

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

1.2.1.6.1.1.1; 1.2.1.6.1.1.2; 1.2.1.6.1.2; 1.2.1.6.1.2.1; 

1.2.1.6.1.2.2 ; 1.2.1.6.1.2.3 ; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2; 

1.2.1.6.2.1; 1.2.6.2.2; 1.2.1.6.2.3; 1.2.1.6.2.4 ); 

(8) 28.395,50 mii lei pentru Sănătate capitolul 

66.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 12.800.50 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 15.595,00 

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

1.2.1.7.3) ; 

(9) 131.951,74 mii lei pentru Cultură, recreere şi 

religie capitolul 67.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 101.182,20 

mii lei ; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 30.769,54 

mii lei, se rectifică conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 

1.2.1.8.2;); 

(10) 133.517,50 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă 

Socială capitolul 68.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 104.470,50 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 29.047,00 

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

1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4; 1.2.1.9.5 ) ; 
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(11) 230.696,40 mii lei pentru capitolul 70.02 

LocuinŃe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 47.564,00 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 183.132,40 

mii lei, se rectifică conform anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 

1.2.1.10.2; 1.2.1.10.2.1; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5; 

1.2.1.10.6;); 

(12) 145.308,50 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 308,50 mii 

lei, se rectifică conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1); 

(13) 55.512,61 mii lei pentru Transporturi capitolul 

84.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 53.760,23 

mii lei 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 1.752,38 

mii lei, se rectifică conform anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 

1.2.1.12.2) ; 

(14) 7.882,42 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 7.882,42 

mii lei, se rectifică conform anexei 1.2.1.13 (1.2.1.13.1). 
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 Deficitul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 79.944,58 mii 

lei este finanŃat din excedentul anilor precedenŃi, conform pct. 

4.19 din OMFP nr. 2839/14.12.2010 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciŃiului bugetar al anului 

2010, care prevede: “Excedentul bugetelor locale reflectat, 

începând cu anul 2011, în contul 82.98.02-Excedent - se 

utilizează, în baza hotărârilor autorităŃilor deliberative, potrivit 

prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exerciŃiului bugetar, pe cele doua secŃiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat (…), precum şi după achitarea plăŃilor restante 

se reportează în exerciŃiul financiar următor şi se utilizează, în 

baza hotărârilor autorităŃilor deliberative, astfel: a) ca sursă de 

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

� Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii în sumă de 

31.053,82 mii lei se majorează cu 25,11 mii lei devenind 

31.078,93 mii lei şi este repartizat pe secŃiuni, conform anexei 

1.4, astfel :  

 

(1) 31.078,93 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

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

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 30.329,26 

mii lei; 
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- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 749,67  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, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.1 (1.4.1.1.1); 

 

(3) 18.462,01 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 

65.10, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 

18.227,34 mii lei;  

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 234,67 

mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1 ; 

1.4.1.2.1.1 ; 1.4.1.2.2 ; 1.4.1.2.2.1 ; 1.4.1.2.2.2 ; 1.4.1.2.3); 

 

(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, rectificându-se 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, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.4 (1.4.1.4.1) . 
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 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de funcŃionare în 

valoare de 4.649,01 mii lei este finanŃat din excedentul anilor 

precedenŃi. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de dezvoltare în 

valoare de 515,00 mii lei este finanŃat din excedentul anilor 

precedenŃi. 

 

� Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2012 în 

sumă de 220.646,19 mii lei se rectifică rămânând la aceeaşi 

valoare şi este repartizat pe secŃiunea de dezvoltare, conform 

anexei nr. 1.5, după cum urmează:  

(1) 220.646,19 mii lei pentru Servicii Publice 

Generale capitolul 50.06, se rectifică conform anexei nr. 1.5.1, din 

care : 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 0,00 mii 

lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 220.646,19 

mii lei; 

(2) 220.646,19 mii lei pentru capitolul 70.06 

LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.5.1.1 (1.5.1.1.1). 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 569.439,54 

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

- 348.043,68 mii lei – buget local ; 
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- 220.646,19 mii lei – suma alocată pentru împrumuturi 

externe şi interne ; 

- 749,67 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 

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.: 48 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea majorării alocaŃiei zilnice de hrană 

pentru consumurile colective din unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar speciale ale Sectorului 1 Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi a UnităŃilor Sanitare 

Publice – Sector 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăŃământ, sport, mass-

media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 421/2008 privind 

stabilirea nivelului minim al alocaŃiei zilnice de hrană pentru 

consumurile colective din instituŃiile publice de asistenŃă socială; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 119/23.04.2008 privind aprobarea majorării 
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alocaŃiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din 

unităŃile de învăŃământ preuniversitar speciale ale Sectorului 1 

Bucureşti; 

 Văzând solicitarea înaintată de Şcoala Specială nr. 10, 

înregistrată la Registratura AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi a UnităŃilor Sanitare Publice – Sector 1 sub  nr. 

2748/23.03.2012; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă majorarea alocaŃiei zilnice de hrană 

pentru consumurile colective în unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar speciale ale Sectorului 1 (GrădiniŃa de hipoacuzici 

nr. 65, Şcoala Specială nr. 7, Şcoala Specială nr. 8, Şcoala 

Specială nr. 10 şi Şcoala Specială de surzi nr. 1) de la 8 la 20 lei 

pe zi pentru un copil. 

 

 Art. 2. Începând cu data prezentei hotărâri de consiliu, 

orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea. 
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 Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi a UnităŃilor Sanitare Publice – Sector 

1, directorii unităŃilor de învăŃământ menŃionate la art. 1 şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 49 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind imputernicirea Directorului General al DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 de a 

semna contractul de donaŃie a bunurilor mobile între 

DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 şi 

S.C. PRACTIC S.A. 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere dispoziŃiile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând dispoziŃiile art.24, alin.(1) din OrdonanŃa de 

UrgenŃă a Guvernului României nr.34/2009 cu privire la 
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rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale;  

 În temeiul art.45, alin.(3),  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 împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 să semneze 

contractul de donaŃie a bunurilor mobile între DirecŃia Generală 

de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 şi S.C. PRACTIC S.A.  

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

şi Taxe Locale a Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe şi toate celelalte compartimente implicate vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

Nr.: 50  

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcŃii al 

Complexului MultifuncŃional Caraiman 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de către Directorul Executiv al 

Complexului MultifuncŃional Caraiman, precum şi Raportul de 

specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 283/2011 privind 

aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 80/2010 

pentru completarea art. 11 din OrdonanŃa de urgenŃă a 

Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri 

financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 łinând seama de Hotărârea Guvernului României nr. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

16/12.02.2008 privind înfiinŃarea în subordinea Consiliului Local 

Sector 1 a Complexului MultifuncŃional Caraiman, ca instituŃie 

publică cu personalitate juridică; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcŃii al 

Complexului MultifuncŃional Caraiman, conform Anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

Complexul MultifuncŃional Caraiman, DirecŃia Juridică şi Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 51 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării finanŃării de către Consiliul 

Local al Sectorului 1, prin Complexul MultifuncŃional 

Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă”, în parteneriat cu 

FundaŃia Crucea Alb Galbenă pentru perioada martie 2012 - 

februarie 2013 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către 

Directorul Executiv al Complexului MultifuncŃional Caraiman; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.42, alin.(4), art.96, 

alin.(2), art.112, alin.(3) literele f, p, q, art.140, alin.(1), lit.”a” din 

Legea nr. 292/2011 privind asistenŃa socială; 
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 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi 

completată prin OrdonanŃa Guvernului României nr.86/2004; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr.86/26.04.2005 privind aprobarea 

cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială Sector 1, 

cu asociaŃii şi fundaŃii, în vederea finanŃării şi realizării în comun a 

serviciilor comunitare de îngrijire la domiciliu a persoanelor 

vârstnice, în conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 şi art.2 

din Hotărârea Guvernului României nr.1153/2001; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 

nr.16/12.02.2008 privind înfiinŃarea în subordinea Consiliului 

Local Sector 1 a Complexului MultifuncŃional Caraiman, ca 

instituŃie publică cu personalitate juridică; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.350/18.11.2004 privind aprobarea implementării 

Proiectului “O Altă Şansă”, precum şi ale Hotărârilor Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 122/27.04.2006, nr. 72/29.03.2007, nr. 

84/27.03.2008, nr. 40/03.02.2009, nr. 63/25.03.2010, respectiv 

nr. 20/28.02.2011 privind aprobarea continuării finanŃării de către 

Consiliul Local Sector 1, prin Complexul MultifuncŃional Caraiman 

a Proiectului “O Altă Şansă”, în parteneriat cu FundaŃia Crucea 

Alb Galbenă; 
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 Luând în considerare ConvenŃia încheiată cu FundaŃia 

Crucea Alb Galbenă, în baza adresei înregistrată la Complexul 

MultifuncŃional Caraiman sub nr. 514/12.03.2012; 

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

şi “q”, 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 continuarea finanŃării de către Consiliul 

Local Sector 1, prin Complexul MultifuncŃional Caraiman, a 

Proiectului “O Altă Şansă”, în parteneriat cu FundaŃia Crucea Alb 

Galbenă, pentru perioada martie 2012 - februarie 2013. 

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

Complexul MultifuncŃional Caraiman, FundaŃia Crucea Alb 

Galbenă şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

Nr.: 52 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1  

nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor 

de urgenŃă, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de Specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector1 ; 

 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.114/1996 a locuintei, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 112/1995 pentru 

reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de 
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locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic 

al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06.03.1945-

22.12.1989, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de Ordonanța de UrgenŃă a Guvernului 

României nr. 40/1999 privind protectia chiriașilor și stabilirea 

chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin 

Legea nr. 241/2001, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului 

României nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile 

care au aparŃinut cultelor religioase din România, republicată; 

 Luând în considerare şi prevederile Hotărârii Consiliului 

Local Sector 1 nr.120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu 

de ajutor de urgență, ca măsura de prevenire și combatere a 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 



166 
 

 Art.1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de 

ajutor de urgenŃă, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 

după cum urmează: 

 

 Articolul 1 din hotărâre se completează cu alineatul 5, 

care va avea următorul conŃinut:  

”În cazurile excepŃionale în care, după această perioadă, 

situaŃia locativă şi socială a persoanei/familiei evacuate nu s-a 

îmbunătăŃit, perioada de acordare a ajutorului pentru plata chiriei 

poate fi prelungită până la maximum 120 de luni de plată de la 

prima dispoziŃie a Primarului Sectorului 1 pentru acordarea 

ajutorului. Prelungirea se poate face numai în baza anchetei 

sociale şi a referatului/propunerii asistentului social/responsabilul 

de caz, din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1.” 

 

 Articolul 2, alin. (1) din hotărâre se completează astfel: 

 ”De acordarea ajutorului de urgenŃă prevăzut la 

articolul 1 pot beneficia şi persoanele/familiile aflate în 

situaŃie de evacuare dintr-un imobil de pe raza sectorului 1, 

prin aplicarea dispoziŃiilor OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 94/2000 

republicată, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au 

aparŃinut cultelor religioase din România.” 
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 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de 

ajutor de urgenŃă, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 

rămân neschimbate 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.: 53 

Data: 28.03.2012 



168 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de AcŃiuni şi lucrări de interes 

local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de 

către beneficiarii de ajutor social, acordat conform 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 

 pentru anul 2012 

 

 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.416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,  
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 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul de acŃiuni şi lucrări de interes local 

pentru anul 2012, în vederea efectuării orelor de muncă de către 

beneficiarii de ajutor social din Sectorul 1, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2  Beneficiarii ajutorului social din Sectorul 1 vor presta 

acŃiuni sau lucrări de interes local, în cadrul AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 1, în conformitate cu Planul din Anexa 

nr.1. 

 Art.3. Calculul numărului de ore va fi făcut de către 

responsabilul de caz din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în baza DispoziŃiilor 

Primarului Sectorului 1 de stabilire, modificare, recalulare a 

cuantumului ajutorului social, conform formulei :   
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Cuantumul ajutorului social X 169,33 

700 

Unde :  

• cuantumul ajutorului social reprezintă cuantumul stabilit de 

Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru nr. de membri ai familiei beneficiare; 

• 169,33 reprezintă nr. mediu de ore aferent salariului de 

bază minim brut pe Ńară, garantat în plată; 

• 700 reprezintă salariul minim brut pe economie.  

  

 Art.4. AdministraŃia Domeniului Public Sector 1 are 

următoarele obligaŃii: 

- să repartizeze persoanele pe categorii de activităŃi; la 

repartizarea persoanelor pe categorii de activităŃi se va Ńine 

seama, în măsura posibilităŃilor, de pregătirea profesională a 

acestora, de constituŃia fizică şi de restricŃiile privind capacitatea 

de muncă a persoanelor, dovedite prin acte medicale; 

- să Ńină evidenŃa efectuării orelor prevăzute la art. 28, 

alin.(2), lit.”a” din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 

într-un Registru; 

- să asigure instructajul privind normele de tehnică a 

securităŃii muncii; 

- să întocmească pontajul lunar şi să îl comunice DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 pe 

data de 25 a fiecărei luni.  
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 Art.5. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, AdministraŃia Domeniului Public 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.: 54 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea formularului unic de anchetă socială, 

utilizat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 în instrumentarea dosarelor de acordare a 

ajutorului social de urgenŃă 

 

 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 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. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 57/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
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50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 111/2010 privind 

concediul şi indemnizaŃia lunară pentru creşterea copiilor, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 şi a Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind 

alocaŃia pentru susŃinerea familiei, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 38/2011; 

 Având în vedere necesitatea de instrumentare a dosarelor 

privind acordarea unor beneficii sociale, în mod unitar, utilizându-

se acelaşi instrument de lucru; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă forumularul unic de anchetă socială 

utilizat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 în instrumentarea dosarelor de acordare a 

ajutorului social de urgenŃă, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Orice alt formular de anchetă socială, aprobat prin 

hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi utilizat în 
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instrumentarea dosarelor de acordare a ajutorului social de 

urgenŃă, îşi încetează aplicabilitatea. 

 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.: 55 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea desfăşurării activităŃii  

PRIETENUL MEU DE ALTĂ ETNIE,  

efectuată cu ocazia zilei internaŃionale a romilor 

 

 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 Hotărârii Guvernului 

României nr. 430/2001 privind Strategia pentru îmbunătăŃirea 

situaŃiei romilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

şi art.115, alin.(1), lit.,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 
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publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă desfăşurarea de către DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, prin Biroul 

RelaŃii Interetnice şi Interconfesionale, a activităŃii “Prietenul meu 

de altă etnie”, în data de 06.04.2012, conform Anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cheltuielile ocazionate de desfăşurarea acestei 

activităŃi se suportă din bugetul DirecŃiei Generale de AsisenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1. 

 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.: 56 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea consimŃământului pentru intervenŃie 

leziuni dentoparodontale irecuperabile sub anestezie 

generală, pentru copilul Găvaneanu Ciprian, aflat în 

plasament la Casa de Tip Familial , «BrăduŃ», conform 

SentinŃei Civile nr. 574/08.06.2005, emisă de Tribunalul 

Bucureşti, SecŃia a IV a Civilă 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii 273/2004 privind 

regimul juridic al adopŃiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
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 Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de SentinŃa Civilă nr. 574/08.06.2005, emisă 

de Tribunalul Bucureşti, SecŃia a V-a Civilă, prin care s-a instituit 

măsura de protecŃie specială plasament la Casa de Tip Familial 

,,BrăduŃ” , pentru copilul Găvaneanu Ciprian, precum și de 

SentinŃa Civilă nr. 671/ 14.04.2011, pronunŃată de Tribunalul 

Bucureşti, prin care se încuviinŃează deschiderea procedurii 

adopŃiei interne pentru copilul Găvaneanu Ciprian şi se deleagă 

exerciŃiul drepturilor şi obligaŃiilor părinteşti faŃă de minor către 

Consiliul Local al Sectorului 1;  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se acordă consimŃământul pentru intervenŃie leziuni  

dentoparodontale irecuperabile sub anestezie generală, pentru 

copilul Găvaneanu Ciprian, aflat în plasament la Casa de Tip 

Familial ,,BrăduŃ‘’, conform SentinŃei Civile nr.574/08.06.2005, 

emise de Tribunalul Bucureşti, SecŃia a IV a Civilă. 
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 Art.2 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 57 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea consimŃământului pentru intervenŃie 

leziuni dentoparodontale irecuperabile sub anestezie 

generală, pentru copilul Leciu Marian, aflat în plasament 

la Casa de Tip Familial ,,BrăduŃ‘’, conform SentinŃei Civile 

nr.663/16.06.2005, emisă de Tribunalul Bucureşti,  

SecŃia a IV-a Civilă 

 

  Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii 273/2004 privind 

regimul juridic al adopŃiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
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 Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de SentinŃa Civilă nr. 663/16.06.2005 emisă 

de Tribunalul Bucureşti, SecŃia a V-a Civilă, prin care s-a instituit 

măsura de protecŃie specială plasament la Casa de Tip Familial 

,,BrăduŃ”  pentru copilul Leciu Marian, precum şi de SentinŃa 

Civilă nr. 888/12.05.2011, pronunŃată de Tribunalul Bucureşti, 

prin care se încuviinŃează deschiderea procedurii adopŃiei interne 

pentru copilul Leciu Marian şi se deleagă exerciŃiul drepturilor şi 

obligaŃiilor părinteşti faŃă de minor către Consiliul Local al 

Sectorului 1;  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se acordă consimŃământul pentru intervenŃie leziuni 

dentoparodontale irecuperabile sub anestezie generală pentru 

copilul Leciu Marian, aflat în plasament la Casa de Tip Familial 

,,BrăduŃ‘’, conform SentinŃei Civile nr. 663/16.06.2005, emisă de 

Tribunalul Bucureşti, SecŃia a IV-a Civilă. 
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 Art.2 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 58 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea consimŃământului pentru participarea la 

studiul derulat de Institutul pentru Dezvoltarea Copilului din 

Bucureşti în Laboratorul de Cercetare BEIP, pentru copilul 

Andreescu Florin, aflat în plasament la C.S.S. ,,Sf. Nicolae”, 

conform SentinŃei Civile nr. 1903/F/12.10.2010, pronunŃată de 

Tribunalul IalomiŃa 

 

  Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii 273/2004 privind 

regimul juridic al adopŃiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
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 Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de SentinŃa Civilă nr. 1903/F/12.10.2010, 

pronunŃată de Tribunalul IalomiŃa, prin care s-a instituit măsura de 

protecŃie specială  plasament la C.S.S. ,,Sf. Nicolae”, pentru 

copilul Andreescu Florin, precum şi de SentinŃa Civilă nr. 

684/14.04.2011, pronunŃată de Tribunalul Bucureşti, prin care se 

încuviinŃează deschiderea procedurii adopŃiei interne pentru 

copilul Andreescu Florin şi se deleagă exerciŃiul drepturilor şi 

obligaŃiilor părinteşti faŃă de copil către Consiliul Local al 

Sectorului 1;  

 Luând în considerare adresa Children’s Hospital Boston 

înregistrată la DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 sub nr.4361/07.02.2012; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se acordă consimŃământul pentru participarea la 

studiul derulat de Institutul pentru Dezvoltarea Copilului din 



185 
 

Bucureşti, în Laboratorul de Cercetare BEIP, pentru copilul 

Andreescu Florin, aflat în plasament la C.S.S. ,,Sf. Nicolae”, 

conform SentinŃei Civile nr. 1903/F/12.10.2010, pronunŃată de 

Tribunalul IalomiŃa. 

 Art.2 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 59 

Data: 28.03.2012 
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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. 4/22.03.2012 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. 4/1/06.03.2012, 

4/16/06.03.2012, 4/11/06.03.2012, 4/21/06.03.2012, 

3/2/23.02.2012 ale Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizele Comisiei de circulaŃie PMB si  Comisiei de 

Precoordonare Retele - PMB 

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- 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: 

 



188 
 

 Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe terenurile situate în Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi avizele Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului şi Urbanism prevăzute în Anexa nr.1, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi conŃine 5 

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.: 60 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, 

constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru 

funcŃia de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma 

alegerilor locale din data de 01.06.2008; 

 Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul 

cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, aprobat prin 

OrdonanŃa Guvernului României nr.35/2002, modificată şi 

aprobată prin Legea nr.673/2002; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.259/2004 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare al Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.211/22.12.2011 privind alegerea preşedintelui de 

şedinŃă; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările ulterioare şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic: Se alege domnul consilier ION BRAD 

preşedinte de şedinŃă al Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucuresti, pentru o perioadă de 3 luni. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr. 61 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcŃii şi Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare ale aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia Juridică şi 

Resurse Umane; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare politicile promovate până în prezent 

în domeniile proprii de competenŃă vizând administraŃia publică 

locală, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti trebuie să răspundă 

unor noi cerinŃe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, 

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

atribuŃii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi 

competent orientat către cetăŃean şi nevoile acestuia.  

 În acest contextul dat, pentru încadrarea în fondurile 

alocate, s-a apreciat o regândire a sistemului instituŃional - a 

aparatului de specialitate.  
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 Având în vedere obiectul de activitate al aparatului de 

specialitate, precum şi diversitatea categoriilor de beneficiari 

cărora se adresează acestea prin acŃiunile lor, se impune cu 

necesitate ca măsurile propuse să fie realizate în termenele 

legale prevăzute.  

 De asemenea, promovarea acestui act este justificată şi de 

faptul că  Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti trebuie să aibă 

capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără 

întârzieri, plata întregii game de prestaŃii gestionate de aparatul 

de specialitate, de continuitate a activităŃii comunitare etc.  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi 

constituie elementele unei situaŃii extraordinare, ce nu suferă 

amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru 

reglementarea cadrului structurii organizatorice; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

completările ulterioare 

 łinând seama de prevederile Legii nr.571/2004 privind 

protecŃia personalului din autorităŃile publice, instituŃiile publice şi 

din alte unităŃi care semnalează încălcări ale legii;   

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

muncii, republicată;  
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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. 285/2010 privind 

salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu 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 Ordinului comun al Ministerului Muncii, 

Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi  al Ministerului FinanŃelor Publice 

nr. 42/77/ 2011 privind  aprobarea normele metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în 

anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; 

 Cu respectarea prevederilor art. III, IV şi VI din OrdonanŃa 

de UrgenŃă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 

prevederile Ordinului comun al ministrului administraŃiei şi 

internelor şi al ministrului finanŃelor publice nr. 234/2698/2011 

privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în 

tabelul 2 din anexa la OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 
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63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale, precum şi  

 Având în vedere adresa InstituŃiei Prefectului Municipiului 

Bucureşti înregistrată sub 1953/29 noiembrie 2011 prin care se 

stabileşte numărul maxim de posturi de 947, începând cu data de 

01.01.2012, pe unitatea administrativ teritorială sector 1 a 

Municipiului Bucureşti, cu excepŃia celor din cadrul capitolelor 

bugetare „ÎnvăŃământ”,„Asigurări şi asistenŃă socială” şi 

„Sănătate”, pentru care au fost stabilite standarde prin alte acte 

normative ce cuprind inclusiv normativul de personal, pentru 

stabilirea unor măsuri financiare;  

 Luând în considerare prevederile DispoziŃiei Primarului 

Sectorului 1 nr. 12271/13.12.2011, prin care se stabileşte 

numărul maxim de posturi de la nivelul aparatului de specialitate 

de 347, inclusiv funcŃiile de primar şi viceprimar precum şi 

numărul de posturi prevăzut pentru DirecŃia Publică de EvidenŃă a 

Persoanelor şi Stare Civilă sector 1 de 96 de posturi.  

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă Statul de funcŃii al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, 

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

hotărâre. 

 Art.3. (1) Numărul maxim de posturi din aparatul de 

specialitate este de 347, din care numărul maxim de posturi 

prevăzut pentru serviciul public comunitar local de evidenŃă a 

persoanelor este de 96. 

(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru 

aparatul de specialitate include şi funcŃiile de primar, viceprimar, 

secretar al sectorului şi administratorul public.  

(3) Personalul aparatului de specialitate este format 

din funcŃionari publici şi personal contractual. Salarizarea 

personalului de la nivelul aparatului de specialitate se face în 

condiŃiile prevăzute de legislaŃia în vigoare. 

 Art.4. Aplicarea procedurilor legale privind modificările 

stabilite în noua structură organizatorică se realizează de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate 

de legislaŃia în vigoare.  

 Art.5. Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, în termen legal, 

va înştiinŃa AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici în ceea ce 

priveşte transformarea funcŃiilor publice.  
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 Art.6. Prevederile prezentei hotărâri întră în vigoare de la 

data comunicării. Celelalte hotărârile ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale aparatului de 

specialitate îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare 

a acestei hotărâri. 

 Art.7. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane, 

întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 62 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea în primul semestru al 

anului 2012 a Planului de ocupare a funcŃiilor publice pe anul 

2012 la nivelul DirecŃiei Generale de AsistenŃă şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 (Anexa nr. 2 ), aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 169 din 

28.09.2011, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia Juridică şi 

Resurse Umane; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu  ale Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 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 art. 23 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art.6, alin.(2) din Ordinului AgenŃiei 

NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea 

InstrucŃiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcŃiilor 

publice; 

 Având în vedere adresa nr.6455/16.03.2012 a DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă şi ProtecŃia Copilului Sector 1 privind 

propunerea de modificare a planului de ocupare a funcŃiilor 

publice pentru anul 2012;  

 Luând în considerare propunerea privind modificarea 

planului de ocupare a funcŃiilor publice pentru anul 2012, 

înaintată AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici; 

 În temeiul prevederilor 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 art.2 şi Anexa nr. 2 din 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 169 din 28.09.2011, 
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cu modificările şi completările ulterioare şi va avea următorul 

cuprins: 

 

 “Se aprobă modificarea şi completarea Planului de 

ocupare a funcŃiilor publice pentru instituŃia de interes local 

DirecŃia Generală de AsistenŃă şi ProtecŃia Copilului Sector 

1, pe anul 2012 conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.”   

 

 Art.2  (1). Planul de ocupare a funcŃiilor publice de la nivelul 

aparatului de specialitate, precum şi de la nivelul instituŃiilor 

publice subordonate poate fi modificat semestrial, cu înştiinŃarea 

AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici.  

            (2). Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti va înştiinŃa 

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici în ceea ce priveşte 

modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcŃiilor 

publice pentru DirecŃia Generală de AsistenŃă şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1, pe anul 2012 conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 169 din 28.09.2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, rămân nemodificate. 

 Art.4 Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la 

data comunicării.  

 Art.5 Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, 

DirecŃia Juridică şi Resurse Umane, DirecŃia Generală de 
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AsistenŃă şi ProtecŃia Copilului Sector 1, Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 63 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea pe perioadă nedeterminată a domnului NiŃu 

Robert Daniel în funcŃia de Director  general, gradul II al 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Juridică şi Resurse 

Umane; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu ale Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere 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. 285/2010 privind 

salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Potrivit prevederilor Legii nr. 477/2004 privind Codul de 

conduită a personalului contractual din autorităŃile şi instituŃiile 

publice; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru 

aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaŃi în cadrul fiscal-

bugetar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a 

responsabilităŃii fiscal – bugetare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

muncii, republicată; 

 Cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului României 

nr. 500/2011 privind registrul general de evidenŃă a salariaŃilor, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor general e de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcŃiilor contractuale 

şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

plătit din fonduri publice; 

 Având în vedere prevederile OrdonanŃei de UrgenŃa 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; 
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 łinând seama de prevederile Ordinului nr. 1918/2011, emis 

de Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale, privind 

procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaŃi să le prezinte 

la inspectoratul teritorial de muncă pentru obŃinerea parolei, 

precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de 

evidenŃă a salariaŃilor în format electronic; 

 Potrivit prevederilor Ordinului comun al Ministerului Muncii, 

Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi  al Ministerului FinanŃelor Publice 

nr. 42/77/ 2011 privind  aprobarea normele metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în 

anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; 

 Văzând DispoziŃia Primarului Sectorului 1 nr. 

2741/18.04.2001 privind criteriile proprii de selecŃie în 

completarea Regulamentului – Cadru aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 286/2011, privind angajarea în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, precum şi din cadrul 

instituŃiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 1, pe un 

post vacant sau temporar vacant corespunzător funcŃiilor 

contractuale, prevăzute în anexa dispoziŃiei;  

 Luând în considerare Raportul final nr. I/177 încheiat în 

data de 02.03.2012 privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru ocuparea funcŃiei contractuale de conducere 

vacantă de Director general, gradul II al AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 1;     

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în 

domeniile proprii de competenŃă vizând administraŃia publică 
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locală, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi instituŃiile 

subordonte Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinŃe ridicate de 

necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a 

unor atribuŃii sau îndeplinirii unor noi atribuŃii, de natură a asigura 

un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăŃean şi 

nevoile acestuia; 

 În temeiul art. 45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi ”h” 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 ia act de Raportul final nr. I/177, încheiat în data 

de 02.03.2012 privind organizarea şi desfăşurarea concursului 

pentru ocuparea funcŃiei contractuale de conducere vacantă de 

Director general, gradul II al AdministraŃiei PieŃelor Sector 1.  

 Art.2. Se ia act de numirea, începând cu data de 

02.04.2012, pe perioadă nedeterminată, a domnului NiŃu Robert 

Daniel în funcŃia de Director General, gradul II al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 1.  

 Art.3. Aplicarea procedurilor legale privind numirea/ 

încheierea contractului individual de muncă, pe perioadă 
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nedeterminată începând cu data de 02.04.2012 se realizează cu 

respectarea termenelor reglementate de legislaŃia în vigoare. 

 Art.4. Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 283/26.08.2004 prin care se numeşte temporar domnul NiŃu 

Robert Daniel în funcŃia de director general al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 1, până la ocuparea postului prin concurs îşi 

încetează aplicabilitatea de la data de 02.04.2012. 

 Art.5. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la 

data comunicării. 

 Art.6. Primarul Sectorului 1, AdministaŃia PieŃelor Sector 1, 

DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 64 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti, Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 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. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi 

completările ulterioare;  
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 łinând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicată; 

 Văzând prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

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

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare avizul eliberat sub nr. 

1626204/1625188/20.03.2012 de AgenŃia NaŃională a 

FuncŃionarilor Publici, precum şi Hotărârea nr. 1/26.03.2012 a 

Colegiului Director al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 



208 
 

 Art.1. Se aprobă Organigrama DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, conform Anexei 

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

 Art.2. Se aprobă Statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 1, conform Anexei 

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

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 65 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării Proiectului “Children 

participation in child protection system”, implementat de 

către AsociaŃia Amici dei Bambini-Italia, în parteneriat cu 

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; 

 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 Hotărârii Guvernului 

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

de organizare şi funŃcionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 
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socială şi protecŃia copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare Proiectul “Children participation in 

child protection system”, implementat de către AsociaŃia Amici dei 

Bambini-Italia, în parteneriat cu DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă cofinanŃarea Proiectului “Children 

participation in child protection system”, implementat de către 

AsociaŃia Amici dei Bambini-Italia, în parteneriat cu DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, cu 

suma de 3332 Euro, reprezentând contribuŃia DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, prin 

echivalentul orelor de activitate prestate în cadrul proiectului de 

către personalul implicat, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
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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.: 66 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale PoliŃiei 

Locale a Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului, 

Raportul de specialitate întocmit de PoliŃia Locală a Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a 

PoliŃiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 łinând cont de dispoziŃiile Legii nr. 188/1999 privind 

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

completările ulterioare;  
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 În concordanŃă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind 

Codul muncii, republicată; 

 Văzând dispoziŃiile Regulamentului – cadru de organizare 

şi funcŃionare a poliŃiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 1332/2010;  

 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; 

 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 avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor 

Publici nr. 1625486/2012; 

 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, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă Organigrama PoliŃiei Locale a Sectorului 

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

hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă Statul de funcŃii al PoliŃiei Locale Sector 1, 

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

hotărâre.  

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare al PoliŃiei Locale Sector 1, conform Anexei nr. 3, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.4. Primarul Sectorului 1, PoliŃia Locală a Sectorului 1, 

DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 67 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii ”Sistem de monitorizare centralizată 

a centralelor termice, supravegherea centralizată a 

centralelor de alarmare şi detecŃie incendiu pentru imobile în 

care îşi desfăşoară activitatea unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar administrate de AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare  

Publice 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; 

 łinând seama de 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; 



216 
 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 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; 

 În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2) şi art.115, 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii ”Sistem de monitorizare centralizată a 

centralelor termice, supravegherea centralizată a centralelor de 

alarmare şi detecŃie incendiu pentru imobile în care îşi desfăşoară 

activitatea unităŃile de învăŃământ preuniversitar administrate de 

AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1”, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvâŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 

şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 68 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

 aferenŃi obiectivului de investiŃii  

”Amenajare spaŃii de joacă pentru copii la grădiniŃe  

aflate în administrarea AdministraŃiei UnităŃilor  

de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi  

UnităŃilor Sanitare Publice 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; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 13/2012 privind aprobarea bugetului general consolidat de 

venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 1;  

 În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2) şi art.115, 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii  ”Amenajare spaŃii de joacă pentru copii la 

grădiniŃe aflate în administrarea AdministraŃiei UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1”, 

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

hotărâre. 

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvâŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 
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şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 69 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii ”Sistem integrat de evidenŃă şi 

control acces în unităŃi de învăŃământ preuniversitar aflate în 

subordinea AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice 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; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2) şi art.115, 

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii ”Sistem integrat de evidenŃă şi control 

acces în unităŃi de învăŃământ preuniversitar aflate în subordinea 

AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1”, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvâŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 

şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

Nr.: 70 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii pentru reconstituirea cărŃii tehnice a 

construcŃiei pentru un număr de 109 imobile ce adăpostesc 

licee, şcoli şi grădiniŃe aflate în administrarea AdministraŃiei 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice 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; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente 

privind calitatea în construcŃii, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepŃie a 

lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 łinând seama de normele şi normativele în vigoare privind 

întocmirea cărŃilor tehnice a construcŃiilor şi urmărirea lor în 

exploatare; 

 În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii pentru reconstituirea cărŃii tehnice a 

construcŃiei pentru un număr de 109 imobile ce adăpostesc licee, 

şcoli şi grădiniŃe aflate în administrarea AdministraŃiei UnităŃilor 

de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 

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

hotărâre.  



225 
 

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvâŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 

şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 71 

Data: 28.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr.2/11.01.2012 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 229/28.12.2011 pentru 

organizarea reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ de stat 

şi particular preuniversitar pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2012-2013 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

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

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile art.19 şi art.61, alin.(2) din 

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

completările ulterioare;  

 Luând în considerare Ordinul Ministrului EducaŃiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6694/20.12.2011 privind 
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aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de 

şcolarizare şi stabilirea reŃelei unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat pentru anul 2012-2013; 

 Potrivit Ordinului Ministrului EducaŃiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 6564/13.12.2011 publicat în Monitorul 

Oficial al României nr. 922/27.12.2011 privind aprobarea 

Procedurii de atribuire a denumirilor unităŃilor de învăŃământ din 

sistemul naŃional de învăŃământ preuniversitar; 

 Văzând adresele unităŃilor de învăŃământ preuniversitar 

particular prin care autorităŃile administraŃiei publice de la nivelul 

Sectorului 1 erau anunŃate cu privire la schimbarea denumirii 

acestor unităŃi; 

 łinând cont de faptul că la nivelul Sectorului 1, Consiliul 

Local al Sectorului 1 a aprobat reŃeaua şcolară pentru anul şcolar 

2012-2013, reŃea care a primit aviz favorabil din partea instituŃiilor 

abilitate, în conformitate cu prevederile Legii educaŃiei naŃionale 

nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se modifică Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 2/11.01.2012 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 229/28.12.2011 pentru 

organizarea reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ de stat şi 

particular preuniversitar pe raza sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti pentru anul şcolar 2012-2013, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 2/11.01.2012 rămân nemodificate. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 

şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 72 

Data: 28.03.2012 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru actualizarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 132/2007 privind aprobarea Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 15.03.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

actualizarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 

nr. 132/2007 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

- Referatul nr. 11613/27.01.2012 emis de Secretariatul 

Tehnic al Comitetului Local pentru SituaŃii de UrgenŃă; 

- Raportul de Specialitate comun nr. 15756/10.02.2012 

întocmit de DirecŃia Resurse Umane şi DirecŃia Juridică din cadrul 
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aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul de Specialitate nr. 16980/15.02.2012 întocmit de 

DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 481/2004 privind protecŃia civilă, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea voluntariatului nr. 195 din 20 aprilie 2001, 

republicată; 

- art. 286 din Legea nr. 571/2003 – privind codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1579/2005 pentru 

aprobarea Statului personalului voluntar din serviciile de urgenŃă 

voluntare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004 - Partea I 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 ComponenŃa nominală a Comitetului Local pentru 

SituaŃii de UrgenŃă al Sectorului 2, prevăzută în anexele nr. 1, nr. 

1a şi 1b din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 132/2007 

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la 

nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se reactualizează 

conform anexelor nr. 1, nr. 1a şi nr.1b la prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se aprobă conŃinutul „Acordului - cadru de 

parteneriat” în domeniul organizării activităŃilor de instruire, 

educaŃie şi intervenŃie în situaŃii de urgenŃă pe bază de 

voluntariat, prevăzut în anexa nr. 2a şi conŃinutul „Contractului 

cadru de voluntariat”, prevăzut în anexa nr. 2b la prezenta 

hotărâre. 

 

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

Municipiului Bucureşti, în numele Consiliului Local al Sectorului 2, 

să încheie „Acorduri de parteneriat” cu organizaŃii 

nonguvernamentale, aflate în evidenŃa Inspectoratului General 

pentru SituaŃii de UrgenŃă, pentru desfăşurarea activităŃilor de 
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recrutare, instruire, educaŃie şi intervenŃie în situaŃii de urgenŃă a 

voluntarilor de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

precum şi „Contracte de voluntariat”, prevăzute în anexa nr. 2b, 

cu voluntarii care se află în evidenŃele acestor organizaŃii. 

(2) Pe perioada încheierii contractului de 

voluntariat, pe lângă drepturile cuprinse în „Contractul cadru de 

voluntariat”, voluntarilor li se acordă scutiri la plata impozitelor şi 

taxelor locale, prevăzute în anexa nr. 3. 

(3) Scutirile se acordă de către Primarul Sectorului 

2 la propunerea O.N.G.- ului care confirmă că au fost respectate 

obligaŃiile ce revin voluntarului în baza contractului de voluntariat. 

Autoritatea executivă a Sectorului 2 va comunica lunar DirecŃiei 

Venituri Buget Local Sector 2, până pe data de 10 a fiecărei luni, 

situaŃia voluntarilor în vederea luării în evidenŃă, precum şi 

situaŃia contractelor reziliate. 

(4) Anexele nr. 1, nr. 1a, nr. 1b, nr. 2a, nr. 2b şi nr. 

3 cuprind un număr de 14 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 Bucureşti va 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.5. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 132/2007 privind aprobarea Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti rămân aplicabile. 
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 Art.6 (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. 23 

Bucureşti, 15.03.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Rapoartelor de evaluare, Studiilor de 

fezabilitate, Caietelor de sarcini, incluzând redevenŃa minimă 

anuală şi modelul Contractelor – cadru de concesiune privind 

concesionarea unor terenuri, pentru realizarea unor „pieŃe 

agroalimentare” 

 

 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, 15.03.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea Rapoartelor de evaluare, Studiilor de fezabilitate, 

Caietelor de sarcini, incluzând redevenŃa minimă anuală şi 

modelul Contractelor – cadru de concesiune privind 

concesionarea unor terenuri, pentru realizarea unor „pieŃe 

agroalimentare”;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 21444/08.03.2012 al 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, serviciu public de interes local 
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aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 21587/09.03.2012 al DirecŃiei 

Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 21737/09.03.2012 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 precum şi Raportul Comisiei de ComerŃ, 

InvestiŃii, Servicii Publice, Privatizare şi ProtecŃia Consumatorului 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului  2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Amendamentul formulat de către domnul consilier local 

Popescu Daniel Ion, astfel cum a fost consemnat în procesul – 

verbal al şedinŃei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Hotărârea Guvernului României nr. 168 din 14 februarie 

2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 54/2006 privind 

regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.G.M.B. nr. 51/2003 privind măsuri de îmbunătăŃire a 

activităŃii în pieŃele agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 26/2011 privind 

aprobarea transmiterii terenului situat în str. Ziduri Moşi nr.5 bis, 

Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în 

administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2; 

- Hotărârea  Consiliului Local Sector 2 nr. 76/2011 privind 

aprobarea transmiterii terenului situat în Bucureşti, str. CernăuŃi 

29A , Sector 2 din administrarea Consiliului Local Sector 2 al 

Municipiului Bucureşti în administrarea AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 2 în vederea realizării unei pieŃe agroalimentare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 77/2011 privind 

aprobarea transmiterii terenului aparŃinând domeniului public al 

Municipiului Bucureşti, situat în Bucureşti, Sos. Colentina, nr. 6A, 

sector 2, din administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, în administrarea 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, în vederea realizării unei pieŃe 

agroalimentare, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 

2 nr. 9/20.01.2012; 

 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă concesionarea prin licitaŃie publică a 

terenurilor prevăzute în anexele nr. 1 – 4, pe o perioadă de 25 de 
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ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia, în vederea realizării unor 

„pieŃe agroalimentare”.  

(2) FinanŃarea realizării investiŃiei intră în sarcina 

concesionarului/concesionarilor. 

(3) AdministraŃia PieŃelor Sector 2, în calitate de 

concedent, va avea posibilitatea corectării nivelului redevenŃei 

anuale, prin act adiŃional, în funcŃie de profitul obŃinut de către 

concesionar prin exploatarea obiectivului, după amortizarea 

investiŃiilor. 

(4) Anterior concesionării, AdministraŃia PieŃelor Sector 2 

va efectua toate demersurile pentru înscrierea terenurilor în 

cartea funciară, ca domeniu public al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art.2. (1) Se aprobă Raportul de evaluare, Studiul de 

fezabilitate, Caietul de sarcini, incluzând redevenŃa minimă 

anuală, precum şi modelul Contractului – cadru de concesiune 

privind concesionarea terenurilor identificate conform anexelor nr. 

1 - 4. 

(2) Rapoartele de evaluare, Studiile de fezabilitate, 

Caietele de sarcini, incluzând redevenŃa minimă anuală precum şi 

modelul Contractelor – cadru de concesiune privind 

concesionarea terenurilor sunt cuprinse în anexele nr. 5 - 8. 

 

 Art.3. Se împuterniceşte Directorul General al 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 să organizeze licitaŃiile publice 

pentru concesionarea terenurilor menŃionate la art. 1 şi să 

semneze, în numele Consiliului Local Sector 2, contractele de 
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concesiune cu persoanele juridice române sau străine, ce vor fi 

desemnate în urma licitaŃiilor publice. 

 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

AdministraŃia PieŃelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

(2) Anexele nr. 1 - 8 cuprind un număr de 209 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexele se comunică instituŃiile 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. 24 

Bucureşti, 15.03.2012 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.03.2012 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 înfiinŃarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 a 

S.C.“SOLIDARITATE ŞI SPERANłĂ”- S. R.L. 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 15.03.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind  

înfiinŃarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 a 

S.C.“SOLIDARITATE ŞI SPERANłĂ”- S. R.L.;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 15967/13.02.2012 întocmit de 

Directorul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

coordonarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 15863/10.02.2012 întocmit de 

Directorul DirecŃiei Juridice din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Raportul de specialitate nr. 15563/10.02.2012 întocmit de 

Directorul DirecŃiei Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi 

Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

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

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Adresa nr. 16963/16.02.2012 întocmită de Directorul 

DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Dovada privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 

509682 din data de 10.02.2012; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- Legea nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 927/2011 privind 

Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari „Coşul de 

solidaritate”; 

- Ordinul comun nr. 218/1424 din 11.10.2011 al ministrului 

administraŃiei şi internelor şi al ministrului sănătăŃii – privind 

aprobarea cantităŃilor maxime de produse alimentare de bază 

care pot fi achiziŃionate lunar de către fiecare pensionar în cadrul 
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Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari „Coşul de 

solidaritate”; 

- Ordinul comun nr. 219/235 din 11.10.2011 al ministrului 

administraŃiei şi internelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării 

rurale – privind aprobarea specificaŃiilor tehnice ale produselor 

alimentare de bază care fac obiectul Programului guvernamental 

de sprijin pentru pensionari „Coşul de solidaritate”; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

217/28.09.2000 privind stabilirea competenŃelor consiliilor locale 

ale sectoarelor de a înfiinŃa instituŃii şi agenŃi economici de interes 

local şi de a participa cu capital sau bunuri la societăŃi 

comerciale; 

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

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 înfiinŃarea S.C.“SOLIDARITATE ŞI 

SPERANłĂ”- S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Bd. Basarabia nr. 90, 

Sector 2, având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 2, cu 

obiect principal de activitate vânzarea cu amănuntul, în spaŃii 

special amanajate pe raza Sectorului 2, către pensionarii ale 

căror pensii sunt mai mici sau egale cu câştigul salarial mediu net 
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pe economie care domiciliază în Sectorul 2, a unor produse 

alimentare stabilite prin Programul guvernamental de sprijin 

pentru pensionari „Coşul de solidaritate”. 

(2) Se aprobă Actul Constitutiv, Organigrama şi 

statul de funcŃii al S.C.“SOLIDARITATE ŞI SPERANłĂ”- S.R.L. 

conform anexelor 1 – 3 la prezenta hotărâre. 

(3) Numărul total de posturi din structura 

organizatorică a S.C.“SOLIDARITATE ŞI SPERANłĂ”- S.R.L. 

este de 41 de posturi, din care 7 de posturi de conducere şi 34 de 

posturi de execuŃie.  

(4) Societatea comercială prevăzută la alin. (1) 

va dobândi personalitate juridică după înregistrarea la Oficiul 

Registrului ComerŃului Bucureşti şi va funcŃiona sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2. 

(5) Regulamentul de organizare a vânzării 

produselor şi a altor măsuri privind punerea în aplicare a 

prezentei hotărâri va fi elaborat, în termen de 30 de zile de la 

adoptarea prezentei hotărâri, de catre D.G.A.S.P.C. Sector 2 şi 

va fi supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti.   

 

 Art.2. (1) Sediul social al societăŃii S.C.“SOLIDARITATE ŞI 

SPERANłĂ”- S.R.L. este situat în Bucureşti, str. Basarabia nr. 

90, Sector 2, conform contractului de comodat din anexa nr. 4 la 

prezenta hotărâre. 
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(2) Se mandatează Directorul DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 să încheie 

contractul de comodat menŃionat la art. 2 alin. (1). 

(3) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 2 să 

desemneze administratorul societăŃii precum şi persoana care să 

efectueze toate formalităŃile de înregistrare a 

S.C.“SOLIDARITATE ŞI SPERANłĂ”- S.R.L.. 

 

 Art.3. Lista produsele alimentare si cantităŃile ce fac 

obiectul prezentei hotărâri este reprezentată de anexa nr. 5 şi 

poate fi actualizată implicit odată cu modificarea Programului 

guvernamental de sprijin pentru pensionari „Coşul de 

solidaritate”. 

 

 Art.4. (1) SpaŃiile în care vor fi comercializate aceste 

produse alimentare sunt cele prevăzute în anexa nr. 6.  

(2) Anexele nr. 1 – 6 conŃin un număr de 12 file şi 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Juridică şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

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

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ALBANI LAURA MARIA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
  

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 25 

Bucureşti, 15.03.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.03.2012 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 Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico 

– economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiŃii 

„Fântâni – furnizare apă potabilă din puŃuri de mare adâncime” 

 

 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, 15.03.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – 

economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiŃii 

„Fântâni – furnizare apă potabilă din puŃuri de mare adâncime”;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 2577/12.03.2012 întocmit de 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

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

şedinŃa din data de 13.03.2012 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind 

aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 

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

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate al obiectivului de 

investiŃii „fântâni - furnizare apă potabilă din puŃuri de mare 

adâncime”, potrivit anexei nr. 1. 

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi 

devizele generale pentru obiectivul de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii de interes local reprezentând „fântâni - furnizare apă 

potabilă din puŃuri de mare adâncime”, potrivit anexelor nr. 2 şi 3. 

 

 Art.2 (1) Se aprobă realizarea obiectivul de investiŃii 

„fântâni - furnizare apă potabilă din puŃuri de mare adâncime”, pe 

terenurile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3. 

(2) Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.3 Valoarea totală a lucrărilor „fântâni - furnizare apă 

potabilă din puŃuri de mare adâncime” este de 3.429,33 mii lei cu 

TVA, din care C+M 3.126,24 mii lei cu TVA. 

  

Art.4 (1) Lucrările de amenajare cuprinse în anexele nr. 

1-3, vor fi atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici 

specializaŃi, desemnaŃi în urma aplicării procedurilor de achiziŃii 

publice. 

(2) Devizele generale se actualizează pe durata 

execuŃiei investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, 

rezultând valoarea de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 
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(3) Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 competenŃa organizării procedurii şi a 

încheierii contractelor de achiziŃie publică de lucrări. 

 Art.5 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ALBANI LAURA MARIA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
  

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 26 

Bucureşti, 15.03.2012 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 16/2012 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, 15.03.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 16/2012 privind redistribuirea 

economiilor înregistrate în cadrul programelor finanŃate din 

împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în 

anul 2007;  

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

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

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

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului 
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nr. 9/2007 privind constituirea, componenŃa şi funcŃionarea 

Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

24/2000 privind normele de 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 nr. 16524/15.02.2012 al DirecŃiei 

Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 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. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 Propune prezentul proiect de  

H O T Ă R Â R E 

 

 Art.I Articolul 2 lit. b) din Hotărârea Consiliului Local Sector 

2 nr. 16/2012 privind redistribuirea economiilor înregistrate în 

cadrul  programelor finanŃate din împrumutul extern contractat de 

Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007 se modifică după cum 

urmează: 

Art. 2 lit. b) - „Reabilitarea sistemului rutier din 

Sectorul 2 – 121.691.638 lei”. 

 

 Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 16/2012 privind redistribuirea economiilor înregistrate 
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în cadrul programelor finanŃate din împrumutul extern contractat 

de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007 rămân aplicabile. 

 

 Art.III 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. 27 

Bucureşti, 15.03.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.03.2012 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 utilizarea anuală a locurilor publice din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti de către agenŃii economici pentru 

amplasarea de „ agregate frigorifice” precum şi cu „terase” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 15.03.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind utilizarea  

anuală a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

de către agenŃii economici pentru amplasarea de „agregate 

frigorifice” precum şi cu „terase”;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 22026/12.03.2012 prezentat 

de către DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  
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- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, 

Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003 pentru 

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

99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă; 

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

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 348/2004 privind 

exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele 

zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti pentru anul 

2011; 

- H.C.G.M.B. nr. 220/28.11.2011 privind stabilirea nivelurilor 

impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti pentru anul 

2012; 
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 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de către agenŃii economici 

pentru amplasarea de „agregate frigorifice” în faŃa unităŃii 

agentului economic, potrivit condiŃiilor menŃionate în anexa nr. 1. 

 

 Art.2. Se aprobă utilizarea anuală a locurilor publice din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de către agenŃii economici cu 

„terase” amplasate în faŃa unităŃii agentului economic, potrivit 

condiŃiilor din anexa nr. 2. 

 

 Art.3. Se deleagă Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti competenŃa de a elibera avize de ocupare a locurilor 

publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti pentru 

amplasarea de „agregate frigorifice”, precum şi pentru „terase”. 
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 Art.4. (1) Se aprobă formularul tip „Aviz de ocupare a 

locului public” în vederea amplasării de „agregate frigorifice”, 

prezentat în anexa nr.3. 

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

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

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

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(4) Eliberarea avizelor de ocupare se va face de 

către DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, numai după 

prezentarea „DeclaraŃiei de impunere” depusă la DirecŃia Venituri 

Buget Local Sector 2, conform H.C.G.M.B. nr.340/2010. 

 

 Art.5. Calculul şi plata taxelor locale privind ocuparea 

locurilor publice pentru  amplasarea de „agregate frigorifice” 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 

H.C.G.M.B. nr. 220/28.11.2011 privind stabilirea nivelurilor 

impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti pentru anul 

2012. 

 

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

Locale a Sectorului 2 constată că suprafaŃa locului public ocupată 
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de agentul economic este mai mare decât cea aprobată sau nu 

se respectă condiŃiile de aprobare menŃionate în anexa nr. 2, vor 

aplica sancŃiunile prevăzute de lege pentru exercitarea de 

activităŃi în locuri publice fără acordul autorităŃilor administraŃiei 

publice locale, inclusiv retragerea avizului de ocupare a locurilor 

publice. 

(2) Avizele de ocupare a locurilor publice nu vor 

putea fi prelungite pentru agenŃii economici care nu respectă 

condiŃiile prevăzute în alin. (1). 

(3) AgenŃii constatatori împuterniciŃi din cadrul PoliŃiei 

Locale a Sectorului 2 vor transmite săptămânal DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2, constatările cu privire la 

agenŃii economici care încalcă prevederile cuprinse în alin. (1). 

 

 Art.7. Odată cu eliberarea către beneficiari a avizelor de 

utilizare a locurilor publice, DirecŃia Urbanism şi Gestionarea 

Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 va înainta copii ale acestora la DirecŃia Venituri 

Buget Local Sector 2 cât şi la PoliŃia Locală Sector 2. 

 

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

urmărirea şi executarea veniturilor bugetului local provenite din 

utilizarea locurilor publice, potrivit prezentei hotărâri, se 
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realizează de către DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local cu personalitate juridică aflat sub 

autoritatea Consiliului Local Sector 2. 

 

 Art.9. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti şi PoliŃia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.10. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ALBANI LAURA MARIA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
  

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 28 

Bucureşti, 15.03.2012 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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Anexa 1 la H.C.L Sector 2 nr. 28/2012 

 

 

CONDIłII DE APROBARE 

pentru utilizarea anuală a locurilor publice din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti prin amplasarea de agregate frigorifice în 

faŃa agentului economic 

 

 Pentru obŃinerea aprobării de utilizare anuală a locurilor 

publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, agenŃii economici 

trebuie să prezinte următoarele documente: 

- Certificatul de înregistrare şi anexele acestuia sau 

certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului 

ComerŃului de pe lângă Tribunalul Bucureşti; 

- DeclaraŃie punct de lucru; 

- Dovada deŃinerii spaŃiului comercial – copie xerox; 

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

amplasamentului şi a suprafeŃei în metri pătraŃi (trotuarele să fie 

mai late de 2 m pentru a nu stânjeni circulaŃia pietonală); 

- Contract salubrizare încheiat cu Supercom S.A.; 

- Dovada achitării taxei pentru eliberarea avizului, în valoare 

de 13,00 lei 

- Dovada achitării taxei pentru ocuparea locurilor publice din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. 
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 Aprobarea poate fi prelungită, cu condiŃia achitării 

anticipate a taxei de utilizare a locului public, pentru perioada 

pentru care se solicită prelungirea. 

 

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

S2 nr. 34/1997 privind ,,Îndatoririle ce revin agenŃilor economici 

pentru întreŃinerea, curăŃenia şi înfrumuseŃarea spaŃiilor ce le 

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

verzi şi drumurilor înconjurătoare,,. 

 

 Nu se vor executa lucrări definitive de instalare a 

agregatelor frigorifice pe suprafaŃa ocupată; unde este cazul, se 

vor monta umbrele mobile, fără afectarea traficului pietonal. 

 

___________________________________________________ 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ALBANI LAURA MARIA 
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Anexa 2 la H.C.L Sector 2 nr. 28/2012 

 

CONDIłII DE APROBARE 

pentru utilizarea anuală a locurilor din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti pentru amplasarea de ,,terase,, 

 

- act deŃinere spaŃiu în care îşi desfăşoară activitatea solicitantul 

– copie xerox; 

- certificatul de înregistrare şi anexele acestuia sau certificatul 

constatator eliberat de către Oficiul Registrului ComerŃului de pe 

lângă Tribunalul Bucureşti; 

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

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

fără stânjenirea circulaŃiei pietonale; 

- dovada achitării taxei pentru eliberarea avizului, în valoare de 

13,00 lei; 

- program de funcŃionare:10ºº-23 ºº; 

- aviz DirecŃia de Sănătate Publică; 

- asigurare grup sanitar în incinta spaŃiului comercial pe care îl 

deŃine solicitantul; 

- contract salubrizare încheiat cu Supercom S.A.; 

- certificat fiscal eliberat de DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2; 

- nu se vor executa lucrări definitive pe suprafaŃa ocupată de 

terasă, unde este cazul, se pot monta jardiniere mobile, umbrele, 

copertine mobile; 

- se va menŃine curăŃenia şi se va întreŃine zona verde limitrofă; 
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- se interzice amplasarea de aparatură audio/video; 

- plata taxei pentru utlizarea locului public achitată anticipat pe 

perioada de valabilitate a avizului de ocupare a locului public. 

 Aprobarea poate fi prelungită, cu condiŃia achitării 

anticipate a taxei de utilizare a locului public, pentru perioada 

pentru care se solicită prelungirea şi numai pentru agenŃii 

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

sancŃionaŃi contravenŃional. 

 

___________________________________________________ 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ALBANI LAURA MARIA 
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Anexa 3 la H.C.L Sector 2 nr. 28/2012 

 

Aviz de ocupare 

a locului public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

Nr. ......../..................... 

 

 În baza Hotărârii nr. ...................a Consiliului Local Sector 2 

se aprobă ocuparea locului public cu ,,agregrate frigorifice” 

SC/II/IF/PFA......................................................................cu sediul 

în.........................................nr..............sc.........et...........sector.......

...........cu certificatul de înregistrare nr. ..................................cod 

unic de înregistrare................................ 

 

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

 

• Numărul de agregate frigorifice amplasate....... 

• SuprafaŃa totală destinată desfăşurării acestei activităŃi este de 

.........m² 

• Perioada de desfăşurare a activităŃii economice: ....................... 

Taxa de ocupare a locului public în valoare de ....................mp/zi 

a fost achitată anticipat cu chitanŃa nr. .............eliberată de ......... 

 

CONDIłII DE AMPLASARE A AGREGATELOR FRIGORIFICE 

• Locul de amplasare a agregatului frigorific: în faŃa 

unităŃii agentului economic; 
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• Respectarea normelor de igienă privind desfacerea 

alimentelor potrivit reglementărilor Ministerului SănătăŃii. 

• Respectarea condiŃiilor impuse de H.C.L. S. 2 nr. 

34/1997 – privind „Îndatoririle ce revin angajaŃilor economici 

pentru întreŃinerea, curăŃenia şi înfrumuseŃarea spaŃiilor ce le 

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

verzi şi drumurilor înconjurătoare”. 

La amplasarea agregatelor frigorifice se vor avea în 

vedere următoarele: 

- Nu se vor executa lucrări definitive de instalare a agregatelor 

frigorifice pe suprafaŃa ocupată; 

- Asigurarea unei circulaŃii pietonale din min. 2 m; 

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

traficului pietonal. 

 

PRIMAR, 

Neculai OnŃanu 

SECRETAR, 

Toma Şutru 

ARHITECT ŞEF 

Arh. Bogdan Pârvanu 

 

___________________________________________________ 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

ALBANI LAURA MARIA 
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Anexa 4 la H.C.L Sector 2 nr. 28/2012 

 

AVIZ DE OCUPARE A LOCULUI PUBLIC NR.      /............ 

PENTRU ANUL............................ 

 

 Ca urmare a cererii nr. .........../........adresate 

de..................................................................domiciliul/sediul în 

judeŃul.........................municipiul/oraşul/comuna...........................

sectorul...............cod poştal.................strada........................nr. 

.....bloc....., scara.....et......, ap.........., înregistrată la Registrul 

comerŃului sub nr. ....................................cod fiscal..................... 

 

 În baza prevedrilor Hotărârii Consiliului Local Sector 2 

nr..................privind ocuparea locurilor publice din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti cu „terase” pe raza teritoriului adminstrativ 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se 

 

AVIZEAZĂ: 

 

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

de amplasare ..........................., cu achitarea taxei de ocupare a 

locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti anticipat, 

lângă punctul de lucru situat în str. ......................., nr. .............. 

 

În următoarele condiŃii: cu menŃinerea curăŃeniei spaŃiului limitrof, 

fără executare de lucrări definitive, asigurarea unei circulaŃii 
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pietonale de min. 2, 0 cm, cu asigurarea liniştii locatarilor, cu 

program de funcŃionare între orele 10ºº-23ºº, interzicerea 

amplasării de aparatură audio/video. 

 

Taxa de ocupare a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti, stabilită prin H.C.G.M.B. nr. 220/28.11.2011, în valoare 

de...................................lei a fost achitată anticipat cu chitanŃa 

nr.......................din........................... 

 

 DocumentaŃia tehnică şi avizele prezentate precum şi 

„DeclaraŃia de impunere” depusă la D.V.B.L. Sector 2, conform 

H.C.G.M.B. nr. 340/2010, fac parte integrantă din prezentul aviz. 

 Nerespectarea condiŃiilor menŃionate în avizul de ocupare a 

locului public atrage sancŃionarea agenŃilor economici conform 

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

valabilitatea. În această situaŃie, DirecŃia Urbanism şi Gestionarea 

Teritoriului, la propunerea agenŃilor constatatori ai administraŃiei 

locale, va notifica agentul economic. 

 

PRIMAR, 

Neculai OnŃanu 

SECRETAR, 

Toma Şutru 

ARHITECT ŞEF, 

Arh. Bogdan Pârvanu 

 

Prezentul aviz a fost comunicat direct/prin poştă la data de......... 
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TITULARUL AVIZULUI ESTE OBLIGAT: 
1. O copie a prezentului aviz se va afişa într-un loc vizibil la punctul de lucru, iar 
originalul va fi păstrat în incinta unităŃii pentru conformitate. 
2. Să achite texele de ocupare a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti anticipat; 

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

mediului; 

4. Să respecte condiŃiile impuse în aviz şi în hotărâre; 

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

returnată. 

 
 

___________________________________________________ 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

ALBANI LAURA MARIA 
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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 pentru clădirea şi terenul 

aferent acesteia, situată în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti ce 

constituie locuinŃa de domiciliu a persoanelor pentru care 

veniturile lunare constau în exclusivitate din indemnizaŃie de 

şomaj sau ajutor social 

 

 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, 15.03.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea 

de la plata impozitului pentru clădirea şi terenul aferent acesteia, 

situată în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti ce constituie 

locuinŃa de domiciliu a persoanelor pentru care veniturile lunare 

constau în exclusivitate din indemnizaŃie de şomaj sau ajutor 

social;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate comun nr. 17813/21.02.2012 al 

DirecŃiei Venituri Buget Local  Sector 2 şi al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 servicii publice 

de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al 

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

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de ProtecŃie 

Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de 

Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- art. 286 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legea nr. 292/2011 privind asistenŃa socială; 

- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj 

şi stimularea ocupării forŃei de muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 57 din 30 ianuarie 2012 

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de 

urgenŃă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi 

indemnizaŃia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, şi a Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaŃia pentru 

susŃinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

38/2011; 

 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,  

 



273 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art.1. Se aprobă scutirea pe anul 2012 de la plata 

impozitului pentru clădirea şi terenul aferent acesteia, situată în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, ce constituie locuinŃa de 

domiciliu a persoanelor pentru care veniturile lunare constau în 

exclusivitate din indemnizaŃie de şomaj sau ajutor social. 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 2, Directorul General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 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. 29 

Bucureşti, 15.03.2012 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.03.2012 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 

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

aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 şi al DirecŃiei de EvidenŃă Persoane 

Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 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, 15.03.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

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

Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 

2 şi al DirecŃiei de EvidenŃă Persoane Sector 2, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Analizând: 
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- Raportul de specialitate nr. 13414/03.02.2012 întocmit de 

DirecŃia Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului  2 al Municipiului Bucureşti; 

- Avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 

1622370/20.02.2012 privind funcŃiile publice din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi DirecŃiei de EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- Legea voluntariatului  nr. 195/2001, republicată; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1579/2005 pentru 

aprobarea Statului personalului voluntar din serviciile de urgenŃă 

voluntare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local 

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

ROF - ul pentru Primăria Sectorului 2; 

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

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al DirecŃiei de EvidenŃă 

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

nr. 132/2010, H.C.L. Sector 2 nr. 21/2011 şi H.C.L. Sector 2 nr. 

82/2011; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei pentru aparatul 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi pentru DirecŃia de 

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

nr. 107/2010, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.   

 

 Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcŃii pentru 

aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi pentru 

DirecŃia de EvidenŃă a Persoanelor Sector 2, anexa nr. 2 la 

H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010, conform anexei nr. 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 

 Art.3. (1) Se aprobă modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 2, anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 

107/2010, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.   

(2) Anexele nr. 1 – 3 conŃin un număr de 19 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexele se comunică instituŃiile 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. 30 

Bucureşti, 15.03.2012 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.03.2012 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 scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 

2012, pentru AsociaŃia Nevăzătorilor din România – filiala 

InterjudeŃeană Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 15.03.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea 

de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2012, pentru 

AsociaŃia Nevăzătorilor din România – filiala InterjudeŃeană 

Bucureşti;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 18230/23.02.2012 întocmit de 

Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

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

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 

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

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

completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

aferent anului 2012 pentru imobilele cu destinaŃia de “cazare a 

persoanelor nevăzătoare încadrate în muncă”, situate în: 

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

apartament 1, sector 2, 

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

apartament 1, sector 2, 

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

apartament 46, sector 2, 

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

sector 2, utilizate de AsociaŃia Nevăzătorilor din România – filiala 
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interjudeŃeană Bucureşti, în cuantum de 152.664 lei, cu condiŃia 

menŃinerii destinaŃiei actuale a acestor imobile. 

 

 Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ALBANI LAURA MARIA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
  

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 31 

Bucureşti, 15.03.2012 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.03.2012 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 reorganizării reŃelei unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar care va funcŃiona la nivelul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2012 - 2013 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 15.03.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea reorganizării reŃelei unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar care va funcŃiona la nivelul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2012 - 2013;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 21895/12.03.2012 prezentat 

de DirecŃia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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- Raportul de specialitate nr. 20961/07.03.2012 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; 

- Amendamentul formulat de către doamna consilier local 

Peter Alexandrina, astfel cum a fost consemnat în procesul – 

verbal al şedinŃei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 2.192/30.11.2004 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanŃarea şi 

administrarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat; 

- Ordinul Ministerului EducaŃiei Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 6.564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de 

atribuire a denumirilor unităŃilor de învăŃământ din sistemul 

naŃional de învăŃământ preuniversitar, modificat şi completat cu 

Ordinul nr.3283/17.02.2012; 

- Ordinul Ministerului EducaŃiei Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 6.694/2011 privind aprobarea Metodologiei pentru 

fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reŃelei unităŃilor 

de învăŃământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012-

2013; 



283 
 

- Avizul Conform nr. 166/10.01.2012 emis de către 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti referitor la 

reorganizarea reŃelei şcolare pentru anul 2012-2013; 

- Avizul Conform nr. 27163/27.01.2012 emis de către 

Ministerul EducaŃiei Cercetării, Tineretului şi Sportului privind 

organizarea reŃelei şcolare de învăŃământ special liceal si special 

postliceal. 

 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă reorganizarea reŃelei unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar de stat şi private care va funcŃiona la 

nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul 

şcolar 2012 - 2013, potrivit anexele nr. 1 – 3 din prezenta 

hotărâre. 

(2) Anexele cuprind un număr de 7 file şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃiei RelaŃii Comunitare precum şi DirecŃia Generală pentru 
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Administrarea Patrimoniului Imobiliar vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexele la prezenta hotărâre 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. 32 

Bucureşti, 15.03.2012 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.03.2012 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 stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2012 

în repartizarea locuinŃelor pentru tineri–medici rezidenŃi destinate 

închirierii 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 15.03.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea 

ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2012 în repartizarea 

locuinŃelor pentru tineri–medici rezidenŃi destinate închirierii;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 21070/07.03.2012 întocmit de 

DirecŃia RelaŃii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

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

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

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

în baza H.G. nr. 962/2001, încheiat în data de 28.02.2012, al 

Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind 

repartizarea de locuinŃe pentru tineri destinate închirierii; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale 

pentru LocuinŃe, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru 

LocuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr. 1505/2004 pentru aprobarea 

Listei cuprinzând 345 de obiective de investiŃii din cadrul 

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

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

ulterioare; 

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

privind aprobarea Criteriilor cadru la stabilirea ordinei de prioritate 

în repartizarea locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii, 

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

Sector 2 nr. 51/2007; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 

 Art.1 Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 

2012, conform criteriilor cadru prevăzute în H.C.L. nr. 48/2006, 

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

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

depus dosare până la data de 31 decembrie 2011 în vederea 

obŃinerii de locuinŃe pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii 

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

ulterioare.  

 

 Art.2 Se aprobă ordinea de prioritate în repartizarea de 

locuinŃe pentru tineri – medici rezidenŃi, situate în incinta 

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

anexelor nr. 1 şi 2, după cum urmează: 

 Anexa nr. 1 - locuinŃe cu o cameră      –  116 poziŃii. 

 Anexa nr. 2 - locuinŃe cu două camere  –  12 poziŃii. 

                                                             Total – 128 poziŃii. 

 

 Art.3 ContestaŃiile cu privire la stabilirea accesului la 

locuinŃe, precum şi la acordarea priorităŃilor în soluŃionarea 

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

zile de la afişarea listelor. Primarul va asigura soluŃionarea 

contestaŃiilor în termen de 15 zile de la primire, în condiŃiile legii. 
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 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce 

efecte de la data aducerii la cunoştinŃa publică prin afişare. 

Aducerea la cunoştinŃa publică se va face în termen de 5 zile de 

la data comunicării oficiale a hotărârii de către Secretarul 

Sectorului 2 către InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti.  

 

 Art.5 Primarul Sectorului 2 şi DirecŃia RelaŃii Comunitare 

prin Serviciul SpaŃiu Locativ din cadrul aparatului propriu de 

specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art.6 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ALBANI LAURA MARIA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
  

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 33 

Bucureşti, 15.03.2012 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Oficial 
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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 a unor bunuri 

mobile obŃinute prin proiecte finanŃate din fonduri europene 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, 15.03.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită a unor bunuri mobile 

obŃinute prin proiecte finanŃate din fonduri europene către PoliŃia 

Locală Sector 2;  

 Analizând:  

- Raportul de specialitate nr. 21969/12.03.2012 al DirecŃiei 

Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 3710/12.03.2012 al PoliŃiei 

Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 



290 
 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi 

Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului  2 

al Municipiului Bucureşti; 

- contractul pentru finanŃare nerambursabilă nr. 

1690/02.06.2011 pentru proiectul „sistem de supraveghere video 

şi management informaŃional pentru creşterea siguranŃei sociale 

şi prevenirea criminalităŃii în arealul Baicului”;  

- contractul pentru finanŃare nerambursabilă nr. 

1691/02.06.2011 pentru proiectul „sistem de supraveghere video 

şi management informaŃional pentru creşterea siguranŃei sociale 

şi prevenirea criminalităŃii în arealul Ion Creangă”;  

- 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, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1. Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită pentru o 

perioadă de 12 ani (durata normală de folosinŃă a bunurilor 

mobile) către PoliŃia Locală Sector 2 a bunurilor mobile prevăzute 

în anexele la prezenta hotărâre, obŃinute prin proiectul „Sistem de 

supraveghere video şi management informaŃional pentru 

creşterea siguranŃei sociale şi prevenirea criminalităŃii în arealul 

Baicului”, cod SMIS 7094, respectiv prin proiectul „Sistem de 

supraveghere video şi management informaŃional pentru 

creşterea siguranŃei sociale şi prevenirea criminalităŃii in arealul 

Ion Creanga”, cod SMIS 6807, în cadrul Programului OperaŃional 

2007 – 2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor – poli urbani de creştere „ Domeniul major de intervenŃie 

1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”. 

  

 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, întreŃinerea şi reparaŃiile acestor 

bunuri. 
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 Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul 

General al PoliŃiei Locale Sector 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 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. 34 

Bucureşti, 15.03.2012 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.03.2012 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 



293 
 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2012 

privind reglementarea situaŃiei juridice a unor imobile din 

domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului  Bucureşti situate 

în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2, dezmembrarea unui teren 

în suprafaŃă de 4.000, 46 mp. şi trecerea acestuia din domeniul 

public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb 

de imobile 

 

 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, 15.03.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2012 privind 

reglementarea situaŃiei juridice a unor imobile din domeniul public 

al Sectorului 2 al Municipiului  Bucureşti situate în Bd. Dimitrie 

Pompei nr. 1, Sector 2, dezmembrarea unui teren în suprafaŃă de 

4.000, 46 mp. şi trecerea acestuia din domeniul public local în 

domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile;  
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 Analizând:  

- Raportul de specialitate nr. 22312/13.03.2012 întocmit de 

DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Încheierea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Sector 2 nr. 3224/2012 pentru imobilul situat în str. Dimitrie 

Pompei nr. 1; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Art. 4, art. 8 şi art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Art. 112 alin. (2) din Legea ÎnvăŃământului nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/04.12.2003 

privind transmiterea în administrarea DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care 

îşi desfăşoară activitatea unităŃile de învăŃământ preuniversitar, 

unităŃile de învăŃământ special şi unităŃile sanitare publice de 

interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi H.C.L. Sector 2 

nr. 98/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003; 
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 5/20.01.2012 

privind reglementarea situaŃiei juridice a unor imobile din 

domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului  Bucureşti situate 

în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2, dezmembrarea unui teren 

în suprafaŃă de 4.000, 46 mp. şi trecerea acestuia din domeniul 

public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb 

de imobile; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 121 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.I. Se aprobă rectificarea suprafeŃei de teren de la 

4.000,46 m.p. la 4.000 m.p. menŃionată în art. 3 alin. (2), art. 5 şi 

în anexele nr. 3 şi 5, precum şi în titlul H.C.L. Sector 2 nr. 5/2012. 

 

 Art.II Anexele nr. 3 şi 5 ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 5/2012 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.III Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 5/2012 

rămân aplicabile. 
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 Art.IV Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul 

DirecŃiei Generale Pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ALBANI LAURA MARIA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
  

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 35 

Bucureşti, 15.03.2012 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.03.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2012 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 15.03.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2012;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale 

ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a 

rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar; 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2012 se rectifică şi se stabileşte conform 

anexei nr.1, astfel: 

 

- venituri      –   843.287 mii lei 

- cheltuieli  –  1.088.012 mii lei;  

- deficit          -  244.725 mii lei; 

 

 Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2011 (anexa nr.2), se rectifică şi se stabileşte la: 

- venituri la suma de 757.025 mii lei, din care: 
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� venituri ale secŃiunii de funcŃionare – 656.924 

mii lei; 

� venituri ale secŃiunii dezvoltare - 100.101 mii lei 

(din care 58.136 mii lei reprezintă vărsăminte din secŃiunea de 

funcŃionare) 

-    cheltuieli la suma de 998.156 mii lei, din care: 

� cheltuieli secŃiunea funcŃionare - 654.391 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, utilizat conform prevederilor art.2 din 

H.C.L.Secto.2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 pe anul 2012 . 

 

 Art.3 Se aprobã cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 998.156 mii 

lei conform anexei nr.2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea 

pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, 

articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1.1 ; 2.1.1.1; 

2.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.2; 2.1.2; 2.1.3; la prezenta 

hotărâre . 
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 Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului instituŃiilor publice 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii şi 

subvenŃii/activităŃilor finanŃate integral din venituri proprii pe anul 

2012, conform anexelor nr. . 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 

3.1.3 astfel: 

- Total venituri în sumă de 51.268 mii lei, din care: 

� venituri ale secŃiunii de funcŃionare  – 35.947 mii 

lei; 

� venituri ale secŃiunii dezvoltare - 15.251 mii lei (din 

care 907 mii lei reprezintă vărsăminte din secŃiunea 

de funcŃionare) 

- Total cheltuieli la suma de 54.862mii lei, din care: 

� cheltuieli secŃiunea funcŃionare - 35.947 mii lei, 

� cheltuieli secŃiunea dezvoltare - 14.915 mii lei; 

� deficit secŃiunea dezvoltare – 3.594 mii lei finanŃat 

din excedentul anului 2011, utilizat conform 

prevederilor art.5 din H.C.L. Sector.2 nr.21/2012 

privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe 

anul 2012 . 

 

 Art.5 Se aprobă rectificarea programului de investiŃii al 

Sectorului 2 Bucureşti finanŃat din fonduri bugetare în anul 2012, 

conform anexelor nr. 4; 4.1 – 4.53  Ordonatorii de credite vor 

derula programul de investiŃii pe anul 2012 cu respectarea 

prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2012. 
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 Art.6 Se aprobă rectificarea Sintezei programelor 

multianuale finanŃate din bugetul general al Sectorului 2, conform 

anexei nr.5. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează 

aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament 

şi credite bugetare în limitele prevăzute în programul de investiŃii 

şi în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.7 Anexele nr. 1 ; 2 ; 2.1 ; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 

2.1.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.2; 2.1.2; 2.1.3; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.3 ; 

4; 4.1-4.4 ; 4.6 – 4.53 ; 5 la prezenta hotărâre modifică anexele 

nr. 1 ; 2 ; 2.1 ; 2.1.3 ; 2.1.3.3 ; 2.1.3.3.2 ; 2.1.3.3.2.1 ; 2.1.3.3.4 ; 

2.1.6 ; 2.1.9 ; 4 ; 4.1 ; 4.1.3 ; 4.1.3.1 ; 4.1.4 ; 5 ; 5.6 ; 5.14 ; 

5.218 ; 5.220-5.222 ; 5.224-5.227 ; 5.229 ; 5.232 ; 5.235-5.237 ; 

5.244 ; 5.251 ; 5.253 ; 5.255 ; 5.256 ; 5.260 ; 5.266 ; 5.271 -

5.277 ; 5.290 ; 5.303 ; 5.306-5.310 ; 5.312 ; 5.313 ; 5.317 ; 

5.324 ; 5.332 ; 5.336 ; 5.337 ; 5.346 ; 5.347 ; 5.354 ; 5.356 ; 

5.409 ; 5.455 ; 5.645 ; 6 din H.C.L. Sector 2 nr.21/2012 privind 

aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2012. 

 

 Art.8 Anexele nr. 3.1.2 ; 3.1.2.1 ; 4.5 la prezenta hotărâre 

vin în completarea prevederilor H.C.L. Sector 2 nr.21/2012  

privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2012. 
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 Art.9 Anexele nr. 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1 din H.C.L. Sector 

2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art.10 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator 

principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin 

prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.  

 

 Art.11 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local 

Sector 2 al municipiului Bucureşti propuneri de rectificare a 

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

modificãrilor intervenite în evoluŃia şi structura veniturilor şi 

cheltuielilor, rectificãrii bugetului de stat sau a altor cauze 

justificate. 

 

 Art.12 Anexele nr.1 ; 2 ; 2.1 ; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 

2.1.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.2; 2.1.2; 2.1.3; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.3 ; 

4; 4.1-4.4 ; 4.6 – 4.53 ; 5 fac parte integrantã din prezenta 

hotãrâre. 

 

 Art.13 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

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

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 . 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ALBANI LAURA MARIA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
  

TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 36 

Bucureşti, 15.03.2012 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.03.2012 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, 15.03.2012; 

 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. 21216/165/07.03.2012 

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; 

- Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale 

documentaŃiilor de urbanism menŃionate în Anexa proiectului de 
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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 Anexa  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 

aprobare a documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului 

de către Consiliul Local Sector 2; 
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- art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, cuprinzând în total 7 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 

anexă reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul la 

construire. 

 

 Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 
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(2) Anexa se comunică instituŃiilor şi persoanelor 

fizice interesate şi poate fi consultată 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. 37 

Bucureşti, 15.03.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.03.2012 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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Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 37/15.03.2012 

 

TABEL CU PLANURI URBANISTICE DE DETALIU  

PE TERENURI APARłINÂND DOMENIULUI PRIVAT 

AL PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE 

 

 

Nr. 

crt. 

Nr. Aviz 

C.T.U.A.T. 

Obiectul solicitării Adresa solicitării SuprafaŃa 

studiată (mp) 

Nr. raport de 

informare şi 

consultare public 

0 1 2 3 4 5 

1 114 CA 11/18 

din 17.11.2011 

PUD modificator – 

Complex comercial – 

3S+D+P+2E 

Str. Ziduri Moşi nr. 

23 

45245,87 21217/158/07.03.2012 

2 118 CA 13/2 din 

22.12.2011 

Imobil de locuit – P+2E Str. Cerna nr. 10 200,00 21218/159/07.03.2012 
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3 120 CA 13/6 din 

22.12.2011 

PUD reactualizare – 

Imobil de birouri – 

2S+P+4E+5Er 

Str. Frunzei nr. 26 1849,00 21219/160/07.03.2012 

4 1 CA 1/1 din 

02.02.2012 

Reconformare şi 

supraetajare locuinŃă – 

S+P+2E 

Str. Pâncota nr. 

156 

207,20 21220/161/07.03.2012 

5 2 CA 1/2din 

02.02.2012 

Imobil de locuit – 

S+P+2E+3Er 

Aleea DinogeŃia 

nr. 32A 

629,15 21221/162/07.03.2012 

6 4 CA 1/4 din 

02.02.2012 

Supraetajare imobil de 

locuit – P+1E+2Er 

Str. Ricinului nr. 

82 

114,88 21222/163/07.03.2012 

7 5 CA 1/5 din 

02.02.2012 

Imobil de locuit – 

P+1E+M 

Str.Calafat nr. 54 174,16 21224/164/07.03.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

ALBANI LAURA MARIA
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 
 
Sumar 
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4............................................................................................................................426 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 4 nr. 

150/14.12.2010, privind aprobarea modificării şi completării 

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 23/25.02.2012 

 

 łinând cont de Expunerea de motive a Viceprimarului 

Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti precum şi Referatul de 

specialitate nr. 154/12.03.2012 întocmit de DirecŃia de Dezvoltare 

Urbană – Serviciul InvestiŃii. 

 Având în vedere prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a 

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

completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap IV din Legea 

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

completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

9/2007, privind constituirea, componenŃa şi funcŃionarea Comisiei 

de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele ale OrdonanŃei de 

urgenŃă a Guvernului nr. 37/2008, privind reglementarea unor 

măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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 łinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 

24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicate cu modificările şi completările 

ulterioare. 

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

Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 

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

 łinând seama de prevderile art. 942 şi următoarele din 

Codul Civil, referitoare la contracte sau convenŃii. 

 În temeiul dispoziŃiilor cuprinse la art. 45 alin. 2 lit. (b) şi 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: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea anexei Hotărârii Consiliului 

Local Sector 4 nr. 150/14.12.2010, privind contractarea unei linii 

de finanŃare în valoare de 50.000,00 mii lei pentru finanŃarea 

lucrărilor de investiŃii. 

 Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 4 nr. 150/14.12.2010 rămân nemodificate. 
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 Art. 3 Cu data prezentei se abrogă Hotătârârea Consiliului 

Local Sector 4 nr. 10/31.01.2012. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa de îndată a 

Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 12.03.2012 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 36/12.03.2012 
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                                       Anexa la HCLS4 nr. 36/12.03.2012 

 
Nr. 

crt 

LocaŃie HCLS4 de aprobare 

indicatori tehnico-

economici 

Valoare 

execuŃie  

(C+M cu TVA) 

1 VILA 2, CALEA VĂCĂREŞTI 

NR. 4 

HCLS4 nr. 

48/27.05.2010 

451,937 

2 BLOC 1, STR. STOIAN 

MILITARU NR. 105 

HCLS4 nr. 

4/28.01.2010 

690,476 

3 BLOC S2, sc. A,B,C STR. 

TURNU MĂGURELE NR. 13 

HCLS4 nr. 

4/28.01.2010 

6,024,859 

4 BLOC R6, STR. EMIL 

RACOVIłĂ NR. 18 

HCLS4 nr. 

4/28.01.2010 

1,789,423 

5 BLOC C12, ALEEA 

CĂLINEŞTI NR. 20 

HCLS4 nr. 

4/28.01.2010 

1,232,627 

6 BLOC 39, STR. ARGEŞELU 

NR. 23-25, SC. 1-4 

HCLS4 nr. 

4/28.01.2010 

1,204,769 

7 BLOC G, ŞOS. GIURGIULUI 

NR. 107 

HCLS4 nr. 

3/16.01.2012 

4,000,420 

8 BLOC 88, SC. 1-2, STR. 

SAMOILĂ DUMITRU NR. 2 

HCLS4 nr. 

3/16.01.2012 

677,826 

9 BLOC 1B STR. ŞURA MARE 

NR: 1 

HCLS4 nr. 

3/16.01.2012 

2,121,554 

10 BLOC C1B, STR. TURNU 

MĂGURELE NR. 5 

HCLS4 nr. 

3/16.01.2012 

4,489,713 

11 BLOC M1/1, SC. 9, STR. 

IZVORUL RECE NR. 1 

HCLS4 nr. 

3/16.01.2012 

1,169,065 

12 BLOC 2B, ŞOS. OLTENIłEI 

NR. 8 

HCLS4 nr. 

3/16.01.2012 

687,760 

13 BLOC 48, SC.2, ŞOS 

OLTENIłEI NR. 240 

HCLS4 nr. 

3/16.01.2012 

754,059 

14 BLOC O3, BD. ALEXANDRU 

OBREGIA NR. 33 

HCLS4 nr. 

3/16.01.2012 

8,229,470 
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15 BLOC 4, BD. DIMITRIE 

CANTEMIR NR. 21 

HCLS4 nr. 

3/16.01.2012 

4,120,220 

16 BLOC F11, STR. STUPILOR 

NR. 6 

HCLS4 nr. 

3/16.01.2012 

674,422 

17 BLOC F19, STR. COVASNA 

NR. 41 

HCLS4 nr. 

3/16.01.2012 

1,235,245 

18 BLOC E1, STR. RÂUL MARA 

NR: 13 

HCLS4 nr. 

3/16.01.2012 

586,774 

19 BLOC E8, ALEEA STUPILOR 

NR. 1 

HCLS4 nr. 

3/16.01.2012 

620,970 

20 BLOC F12, ALEEA COVASNA 

NR: 1 

HCLS4 nr. 

3/16.01.2012 

1,158,218 

21 BLOC F10, SC, 1-5, ALEEA 

SOMEŞUL MARE NR. 3 

HCLS4 nr. 

3/16.01.2012 

1,825,588 

22 BLOC R1, STR. EMIL 

RACOVIłĂ NR. 6 

HCLS4 nr. 

3/16.01.2012 

2,056,192 

23 BLOC 2, SC. 3, STR. 

CANDIANO POPESCU NR. 

123 

HCLS4 nr. 

3/16.01.2012 

1,133,930 

24 BLOC C, NAłIUNILE UNITE 

NR. 3-5 

HCLS4 nr. 

3/16.01.2012 

1,233,596 

25 BLOC F5, STR. COVASNA 

NR. 2 

HCLS4 nr. 

3/16.01.2012 

1,357,013 

26 BD14, STR. IZVOTUL 

TROTUŞULUI NR: 3 

HCLS4 nr. 

3/16.01.2012 

1,491,523 

 TOTAL  51,017,649 

 

din care împrumut intern Raiffaisen 50.000.000,00 buget local şi 

alte surse de finanŃare legal atrase 1.017.649,00 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

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.6.1/983/12.03.2012; 

 łinând seama de avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

 Luând în considerare prevederile: 

 - art. 19 alin. (2) şi art. 49, alin. (5) din Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale modificată şi completată; 

 În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a, coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. 

d) din Legea nr. 215/ Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  
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 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 

54.02 

- Alte servicii 

publice generale 

- Anexa 1.2.1 -cap. 54.02.10 -EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 4 

- Anexa 1.2.1.1 - cap. 54.02.10 D - DirecŃia de 

EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 4 

   

- Anexa 1.3 - capitol bugetar 

70.02 

- LocuinŃe servicii 

şi Dezvoltare 

Publică 

- Anexa 1.3.1 -cap. 70.02.03 -LocuinŃe, servicii şi 

dezvoltare publică 
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- Anexa 1.3.1.1 -cap. 70.02.03.30 -Alte cheltuieli în 

domeniul locuinŃelor 

- Anexa 1.3.2 -cap. 70.02.05 -Alimentări cu apă şi 

amenajări 

hidrotehnice 

- Anexa 1.3.2.1 -cap. 70.02.05.01 -Alimentări cu apă 

- Anexa 1.3.3 - cap. 70.02.50 - Alte servicii în 

domeniul locuinŃelor, 

serviciilor şi 

dezvoltării comunale 

   

- Anexa 1.4 -capitol bugetar 

84.02 

-Transporturi 

- Anexa 1.4.1 - cap. 84.02.03 -Transport rutier 

- Anexa 1.4.1.1 -cap. 84.02.03.03 -Străzi 

 

 Art. 3 Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum 

urmează: 

- Formularul 11 – Anexa nr. 2 – Bugetul centralizat al unităŃii 

administrat-teritoriale; 

- Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1 – Bugetul local detaliat la 

venituri pe capitole şi subcapitole; 

- Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.2 – Bugetul local detaliat la 

cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe; 
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 Art. 4 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 de îndată a 

Consiliului Local Sector 4 din data de 12.03.2012 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 37/12.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea recalculării chiriei pentru locuinŃele 

construite de ANL, pentru tineri, destinate închirierii, ai căror 

titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 Văzând: 

 - Referatul de specialitate al Serviciului SpaŃiu Locativ nr. 

P.3/I.25/12.03.2012 precum şi Expunerea de motive a 

Viceprimarului Sectorului 4; 

 - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Sector 4; 

 În conformitate cu art. 8, alin.(4), lit. b din Legea nr. 

152/1998, privind înfiinŃarea ANL, precum şi art. 19 alin.(2) din 

H.G. nr. 962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea 

în aplicare a legii nr. 152/1998, privind înfiinŃarea ANL; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 



325 
 

 Articol Unic – Nu se aprobă hotărârea privind recalcularea 

chiriei pentru locuinŃele construite de ANL, pentru tineri, destinate 

închirierii, ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de 

ani. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa de îndată a 

Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 12.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 38/12.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4  

pe anul 2012 

 

Consiliul Local al Sectorului 4,  

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei economice privind 

rectificarea bugetului local al Sectorului 4 

nr.P.6.1/1200/26.03.2012; 

- adresa nr.3342/13.02.2012 a DirecŃiei de Sănătate 

Publică a Municipiului Bucureşti cu privire la subvenŃiile din 

bugetul de stat pentru finanŃarea sănătăŃii către bugetele locale ; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.40/23.02.2012 privind repartizarea pe sectoarele municipiului 

Bucureşti a sumelor defalcate din taxa pe valoarea dăugată 

destinate finanŃării drepturilor privind acordarea de produse 

lactate, de panificaŃie şi miere de albine şi implementării 

consumului de fructe proaspete în şcoli, conform Legii bugetului 

de stat pe anul 2012 ; 
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- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.41/23.02.2012 privind suplimentarea sumelor din cotele 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale, pentru susŃinerea programelor de dezvoltare locală şi 

pentru susŃinerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanŃare locală ; 

 łinând seama de avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4 ; 

 Luând în considerare prevederile : 

- art.19 alin.(2) şi art.49 alin.(8) din Legea nr.273/2006 

privind finanŃele publice locale - modificată şi completată ; 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 

lit. d) din Legea nr. 215/ Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată : 

 

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 527.112 mii lei, conform anexei 

nr.1. 

 



328 
 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 

4, la val 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 1.1 capitol bugetar 49.02 -Bugetul local detaliat 

la venituri şi cheltuieli, 

în valoare de 527.112 

mii lei 

-Anexa 1.2 

-Anexa 1.2.1 

 

-Anexa 1.2.1.1 

-capitol bugetar 51.02 

-cap.51.02.01 

 

-cap.51.02.01.03 P 

-AutorităŃi publice 

-AutorităŃi executive 

şi legislative 

-Primăria sector 4 

-Anexa 1.3 

 

-Anexa 1.3.1 

 

–Anexa 1.3.1.1 

 

-Anexa 1.3.1.2 

-capitol bugetar 54.02 

 

-cap.54.02.10  

 

-cap.54.02.10 D  

 

-cap.54.02.10 P 

-Alte servicii publice 

generale 

-EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 4 

-DirecŃia EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 4 

-Serviciul de EvidenŃă 

a Persoanelor Sector 4 

-Anexa 1.4 

-Anexa 1.4.1 

-capitol bugetar 60.02 

-cap.60.02.02 

-Apărare 

-Centrul Militar 

-Anexa 1.5 

 

-Anexa 1.5.1 

-capitol bugetar 61.02 

 

-cap.61.02.05 

-Ordine publică şi 

siguranŃă naŃională 

-ProtecŃia civilă şi 
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protecŃia contra 

Incendiilor 

-Anexa 1.6 

-Anexa 1.6.1 

-Anexa 1.6.1.1 

-Anexa 1.6.1.1.1 

-Anexa 1.6.1.1.2 

-Anexa 1.6.1.2 

-Anexa 1.6.1.2.1 

-Anexa 1.6.1.2.2 

-Anexa 1.6.2 

Anexa 1.6.2.1 

-Anexa 1.6.2.1.1 

-Anexa 1.6.2.2 

-Anexa 1.6.2.2.1 

-Anexa 1.6.2.2.2 

-Anexa 1.6.3 

-Anexa 1.6.3.1 

-Anexa1.6.3.1.1 

Anexa1.6.3.1.2 

-capitol bugetar 

65.02 

-cap.65.02.03  

-cap.65.02.03 

-cap.65.02.03.01 

-cap.65.02.03.02 

-cap.65.02.03 US 

-cap.65.02.03 US 1 

-cap.65.02.03 US 2 

-cap.65.02.04 

-cap.65.02.04 

-cap.65.02.04 

-cap.65.02.04 US 

-cap.65.02.04 US2 

-cap.65.02.04 US3 

-cap.65.02.07 

-cap.65.02.07.04 

-cap.65.02.07.04 US 

-cap.65.02.07.04 US 

-ÎnvăŃământ 

total 

-centralizator  

-A.S.L.G. 

-ASLG 1 

-ASLG 2 

-unităŃi şcolare  

-unităŃi şcolare 

-unităŃi şcolare 

-centralizator 

-ASLG 

-ASLG 2 

- centralizator 

-unităŃi şcolare 

-unităŃi şcolare 

-centralizator 

-InvăŃământ special 

-ASLG 

-unităŃi şcolare 

-Anexa 1.7 

-Anexa 1.7.1 

-capitol bugetar 66.02 

-cap. 66.02.50 

-Sănătate 

-Alte cheltuieli în 

domeniul sănătăŃii 

-Anexa 1.8 

 

-capitol bugetar 67.02 

 

-Cultură recreere şi 

religie 
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-Anexa 1.8.1 

-Anexa 1.8.1.1 

 

-cap. 67.02.03 

-cap. 67.02.03.30 

-Servicii culturale 

-Alte servicii culturale – 

Centrul Cultural 

Nicolae Bălcescu 

-Anexa 1.8.2 

 

-Anexa 1.8.2.1 

-cap. 67.02.05 

 

-cap. 67.02.05.03 P 

-Servicii recreative şi 

sportive 

-ÎntreŃinere grădini 

publice, parcuri, zone 

verzi, baze sportive şi 

de agrement PS 4 

-Anexa 1.9 

 

-Anexa 1.9.1 

 

-capitol bugetar 68.02 

 

-cap. 68.02.12 

-Asigurări şi 

asistenŃă socială 

-UnităŃi de asistenŃă 

medico-sociale - 

Centrul medico-social 

Sf. Luca 

-Anexa 1.9.2 -

Anexa 1.9.2.1 

-cap. 68.02 AS 

-cap. 68.02.AS.05 

-AsistenŃă socială 

-AsistenŃă socială în 

caz de boli şi 

invaliditate 

-Anexa 1.9.2.1.1 

 

-Anexa 1.9.2.2 

 

-Anexa 1.9.2.2.1 

 

-cap. 68.02.AS.05.02 

 

-cap. 68.02.AS.06 

 

-cap. 68.02.AS.06.01 

 

- AsistenŃă socială în 

caz de invaliditate 

-AsistenŃă socială 

pentru familie şi copii 

-AsistenŃă socială 

pentru familie şi copii 
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-Anexa 1.9.2.3 

-Anexa 1.9.2.4 

 

-Anexa 1.9.2.4.1 

-Anexa 1.9.2.4.2 

 

-Anexa 1.9.2.5 

-cap. 68.02.11.2 

-cap. 68.02.AS.15 

 

-cap. 68.02.AS.15.01 

-cap. 68.02.AS.15.02 

 

-cap. 68.02.AS.50 

-Creşe 

-Prevedenirea 

excluderii sociale 

-Ajutor social 

-Ajutoare pentru 

încălzire cu lemne  

-Alte cheltuieli în 

domeniul asigurărilor şi 

asistenŃei sociale 

-Anexa 1.10 

 

-Anexa 1.10.1 

 

-Anexa 1.10.1.1 

 

-Anexa 1.10.2 

-capitol bugetar 70.02 

 

-cap. 70.02.03 

 

-cap. 70.02.03.30 

 

-cap. 70.02.05 

-LocuinŃe servicii şi 

Dezvoltare Publică 

-LocuinŃe, servicii şi 

dezvoltare publică 

-Alte cheltuieli în 

domeniul locuinŃelor 

-Alimentare cu apă şi 

amenajări Hidrotehnice  

-Anexa 1.10.2.1 

-Anexa 1.10.3 

-cap. 70.02.05.01 

-cap. 70.02.50 

-Alimentare cu apă 

-Alte servicii în 

domeniile locuinŃelor, 

serviciilor şi dezvoltării 

comunale 

-Anexa 1.11 

-Anexa 1.11.1 

-Anexa 1.11.1.1 

-capitol bugetar 84.02 

-cap. 84.02.03 

-cap. 84.02.03.03 

-Transporturi 

-Transport rutier 

-Străzi 
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 Art. 3 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru 

activităŃile finanŃate parŃial din venituri proprii, conform anexelor 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care: 

 

- Anexa 2 

- Anexa 2.1. 

- Anexa 2.1.1 – 

 

-Anexa 3.1.1.1 

- AutofinanŃate parŃial 

- capitol bugetar 65.10 

-cap. 65.10.07  

 

-cap. 65.10.07.04 

 

-Învătămînt 

-ÎnvăŃământ nedefinibil 

prin nivel  

-ÎnvăŃământ special 

- Anexa 2.2. 

 

- Anexa 2.2.1 

- Anexa 2.2.1.1 

capitol bugetar 67.10 

 

-cap.67.10.03 

-cap.67.10.03.30 

-Cultură, recreere şi 

religie 

-Servicii culturale 

-Alte servicii culturale - 

Centrul Cultural Nicolae 

Bălcescu 

- Anexa 2.3. 

 

- Anexa 2.3.1 

-capitol bugetar 68.10 

 

-cap.68.10.12 

-Asigurări şi asistenŃă 

socială 

-UnităŃi de asistenŃă 

medico-socială - Centrul 

Medico-Social Sf.Luca 

- Anexa 2.4 

 

-capitol bugetar 70.10.50  -AdministraŃia pieŃelor 

 

 Art. 4 Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum 

urmează: 
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- Formularul 11 - Anexa nr. 3 - Bugetul centralizat al 

unităŃii administrat-teritoriale ; 

- Formularul 11/1 - Anexa nr. 3.1 - Bugetul local detaliat la 

venituri pe capitole şi subcapitole; 

- Formularul 11/1 - Anexa nr. 3.2 - Bugetul local detaliat la 

cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe ; 

- Formularul 11/02 - Anexa nr. 4 - Bugetul instituŃiilor 

publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii, detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe 

pe anul 2012 (inclusiv DirecŃia de Administrare a PieŃelor); 

- Formularul 11/02 - Anexa nr. 4.1 - Bugetul instituŃiilor 

publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii, detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe 

pe anul 2012 (exclusiv DirecŃia de Administrare a PieŃelor); 

- Formularul 11/02 - Anexa nr. 5 - Bugetul instituŃiilor 

publice şi activităŃilor finanŃate integral din venituri proprii, detaliat 

la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2012; 

 

 Art. 5. Se aprobă Listele de investiŃii aferente bugetului 

propriu al Primăriei Sectorului 4, precum şi pentru unităŃile aflate 

în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

- anexa nr. 4 „Lista de investiŃii a Primăriei Sectorului 4" 

- anexa nr. 5 „Lista de investiŃii a DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 4" 

- anexa nr. 6 „Lista de investiŃii pe anul 2012" A.S.L.G 
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- anexa nr. 7 „Lista de investiŃii pe anul 2012" AdministraŃia 

Domeniului Public" 

- anexa nr. 8 „Lista de investiŃii pentru anul 2012" DirecŃia 

de Administrare a PieŃelor Sector 4 

 

 Art. 6. Se aprobă vărsăminte din secŃiunea de funcŃionare 

pentru secŃiunea de dezvoltare în sumă de 19.000 mii lei. 

 

 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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

 
Secretarul Sectorului 4 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 39/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind înfiinŃarea Grupului de Lucru Local de la nivelul 

Sectorului 4 pentru persoanele aparŃinând etniei rome 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

- Referatul de Specialitate întocmit de DirecŃia RelaŃii cu Mass-

Media, Comunicare - Serviciul Sport, Evenimente, Culte, Grupuri 

Minoritare, IT din cadrul Aparatului de Spcialitate nr. 

P.5.2/86/05.03.2012; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 1221/2011 publicată în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr. 6 bis / 4.01.2012, prin care a fost aprobată 

Strategia Guvernului României de incluziune a cetăŃenilor români 

aparŃinând minorităŃii romilor pentru perioada 2012-2020; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi a art. 81 alin.(4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Consiliul Local al Sectorului 4, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă înfiinŃarea Grupului de Lucru Local de la 

nivelul Sectorului 4, respectiv Lista Nominală cuprinzând 

persoanele desemnate de instituŃiile publice locale şi centrale, 

asociaŃii şi fundaŃii pentru a participa la Grupul de Lucru Local 

pentru romi Sector 4, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta. 

 Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, 

împreună cu DirecŃia RelaŃii cu Mass-Media, Comunicare-

Serviciul Sport, Evenimente, Culte, Grupuri Minoritare, IT din 

cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 40/29.03.2012 
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ANEXĂ 

la H.C.L. Sector 4 nr. 40/29.03.2012 
 

LISTA NOMINALĂ 

cuprinzând persoanele desemnate de instituŃiile publice locale şi 

centrale, asociaŃii şi fundaŃii pentru a participa la Grupul de Lucru 

Local pentru romi Sector 4 

 

1. CHEFALAN ANDREEA - Romani CRISS, Centrul Rromilor 

pentru IntervenŃie Socială şi de Studii 

2. MOTOI FLORIN - Centrul Rromilor Amare Rromentza prin 

Uniunea NaŃională a ComunităŃilor de Rromi 

3. BOLÂNU DIANA - AgenŃia NaŃională Antidrog 

4. Prof. POSTESCU GABRIELA - Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti, Sector 4 

5. Preot GANGĂ DANIEL - Patriarhia Română 

6. DRĂGHICI ILEANA - AgenŃia Locală pentru Ocuparea ForŃei 

de Muncă Sector 4 

7. MOŞNEANU CĂTĂLIN DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 
8. BOBÎRNEA IULIAN ANDREI - Crucea Roşie Română, Filiala 

Sector 4 

9. LUPU PETRE - PoliŃia Locală Sector 4 
10. MIU NICOLAE - Director RelaŃii cu Comunitatea Locală 

11. DURLEA ADRIAN PETRICĂ - Primăria Sectorului 4 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de ocupare a funcŃiilor publice din 

cadrul PoliŃiei Locale Sector 4 pentru anul 2012 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 łinând seama de Expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Analizând referatul de specialitate nr. 143/14.03.2012 al 

PoliŃiei Locale Sector 4; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al sectorului 4; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 alin.4 din Legea nr. 

188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, republicată; 

 În temeiul dispoziŃiilor art.45 alin.l şi art.81 alin.4 din Legea 

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

modificările şi completatările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice al 

PoliŃiei Locale Sector 4 pentru anul 2012, conform anexei. 
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 Art.2 Cu data prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea 

Hotărârii Consiliului Local sector 4 nr.54/28.04.2011. 

 

 Art.3 Primarul sectorului 4, Secretarul sectorului 4 şi PoliŃia 

Locală Sector 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4, din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 41/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului anual de acŃiuni şi lucrări de 

interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 

2012, efectuate de beneficiarii Legii privind venitul minim 

garantat 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 

806/02.03.2012 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a 

Viceprimarului sectorului 4; 

 łinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al sectorului 4; 

 În baza prevederilor art. 6 alin. 7 şi alin. 8 din Legea nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi ale art. 1 pct. 2 şi art. 28 alin. 1 

din Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 416/2001; 
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 Potrivit dispoziŃiilor H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor 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; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Incepând cu data prezentei, se aprobă Planul anual 

de acŃiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă pe anul 2012, efectuate de către beneficiarii Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi 

completările ulterioare, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Cu aceeaşi dată se aprobă InstrucŃiunile de 

implementare a acestuia, conform Anexei nr. 2 la prezenta 

hotărâre. 

 Art. 3. ActivităŃile ce urmează a fi prestate de către 

beneficiarii menŃionaŃi la art. 1, se vor stabili prin dispoziŃie de 

către Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4. 
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 Art. 4. Secretarul sectorului 4 Bucureşti împreună cu 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenŃelor ce le revin. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4, din data de 29.03.2012. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 42/29.03.2012 
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Anexa nr. 1 

la H.C.L.S4 nr. 42 /29.03.2012 

 

Planul de acŃiuni sau lucrări 

de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă, 

pe anul 2012 

 
Nr. 

crt. 

AcŃiuni sau lucrări de 

interes local 

Termen Nr. persoane 

repartizate 

Responsabili 

1 Lucrări administrativ-

gospodăreşti în cadrul 

centrelor din subordinea 

D.G.A.S.P.C.sector 4 

permanent  D.G.A.S.P.C., 

sector 4 – 

Serviciul 

AsistenŃă şi 

ProtecŃie 

Socială 

Persoană şi 

Familie 

2 CurăŃirea de zăpadă şi 

ghiaŃă a căilor din 

incintă 

noiembrie-

martie 

  

3 Salubrizarea căilor din 

incintă 

aprilie-

septembrie 

  

4 Vopsitul gardurilor, 

văruitul pomilor 

aprilie-

septembrie 

  

5 CurăŃenie în incintă permanent   

6 Săpatul spaŃiilor verzi 

din interiorul centrelor 

aprilie-

septembrie 

  

7 Igienizarea şi 

întreŃinerea clădirilor 

aprilie-

septembrie 

  

8 Igienizarea spaŃiilor de 

joacă pentru copii 

aprilie-

septembrie 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
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Anexa nr. 2 

la H.C.L.S4 nr. 42 /29.03.2012 

 

INSTRUCłIUNI 

de implementare a Planului de acŃiuni sau lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă,  

pe anul 2012 

 

 1.Primarul dispune întocmirea Planului lunar de acŃiuni sau 

lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, de 

către directorul D.G.A.S.P.C. sector 4. 

 

 2.Serviciul AsistenŃă şi ProtecŃie Socială Persoană şi 

Familie are următoarele obligaŃii; 

-să afişeze la loc vizibil Planul de acŃiuni sau lucrări de interes 

local pentru repartizarea orelor de muncă; 

-să afişeze lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi cu 

persoanele care urmează să efectueze orele de muncă; 

-să transmită AgenŃiei de PrestaŃii Sociale a 

Municipiului Bucureşti atât Planul de acŃiuni sau lucrări de interes 

local pentru repartizarea orelor de muncă cât şi situaŃi lunară 

privind persoanele apte de muncă; 

-să comunice lunar instituŃiilor solicitante lista 

persoanelor apte de muncă, beneficiare de ajutor social; 

-să Ńină evidenŃa orelor de muncă prestate de 

fiecare beneficiar în dosarul individual de ajutor social. 
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 3.ReprezentanŃii D.GA.S.P.C. sector 4 au următoarele 

obligaŃii: 

-să Ńină evidenŃa efectuării orelor de muncă 

prestate în registru special; 

-să elibereze lunar adeverinŃe asistaŃilor sociali, din 

care să rezulte numărul orelor prestate, de fiecare persoană; 

-să asigure instructajul privind normele de tehnică 

şi securitate în muncă pentru toate persoanele care prestează 

acŃiuni sau lucrări de interes local; 

-să asigure materialele, utilajele necesare 

desfăşurării activităŃilor. 

 

 4.Beneficiarii de ajutor social apŃi de muncă au următoarele 

obligaŃii: 

-să îndeplinească lunar activităŃile sau lucrările de 

inters local prevăzute în Planul anual, proporŃional cu ajutorul 

social de care beneficiază familia/persoana singură, transmis de 

Serviciul AsistenŃă şi ProtecŃie Socială Persoană şi Familie; 

-să păstreze în bună stare de funcŃionare uneltele 

şi materialele primite; 

-să nu fie înlocuiŃi de altă persoană decât cea 

desemnată de primar prin dispoziŃie. 

 

 5.Compartimentele de specialitate din cadrul Sectorului 4 al 

municipiului Bucureşti, precum şi D.G.A.S.P.C. sector 4, care are 

atribuŃii în implementarea planului de acŃiuni sau lucrări de inters 
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local pentru repartizarea orelor de muncă, vor monitoriza 

realizarea acestuia. 

 Anual D.GA.S.P.C. sector 4 va prezenta raport de activitate 

privind îndeplinirea Planul de acŃiuni sau lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor dc muncă plenului Consiliului Local 

sector 4. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului alocaŃiei zilnice de hrană 

pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Sfantul Luca 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 

54193/20.03.2012 al Centrului Medico-Social Sfântul Luca; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a 

Viceprimarului sectorului 4; 

 łinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al sectorului 4; 

 Conform dispoziŃiilor art. 3 din H.G. 421/2008 privind 

stabilirea nivelului minim al alocaŃiei zilnice de hrană pentru 

consumurile colective din instituŃiile publice de asistenŃă socială; 

 În temeiul prevederilor 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; 

 

HOTĂRĂŞTE 
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 Art.1. Începând cu data prezentei, alocaŃia zilnică de hrană 

pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Sfântul Luca va fi în 

cuantum de 12,5 lei /zi/asistat. 

 Art. 2. Secretarul sectorului 4 Bucureşti împreună cu 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

sector 4 şi cu Centrul Medico-Social Sfântul Luca vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

ce le revin . 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 43/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de ocupare a funcŃiilor publice din 

cadrul DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe 

 

 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 Sector4 nr. ID- 47/20.03.2012; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4; în temeiul prevederilor art. 23 alin.2 lit. b şi 

alin. 4 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziŃiilor art.45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin. 4 

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

modificările şi completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice al 

DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 pentru 

anul 2012, conform anexei nr. 1. 
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 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 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 44/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru AsociaŃia Ateliere Protejate 

 

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 315164/29.02.2012; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. (1) punctul 19 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: 

 

 Art.1 Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de 

la plata impozitului pe clădiri începând cu data 01.03.2012, în 
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cuantum de 5.666.3 lei, datorat de AsociaŃia Ateliere Protejate 

pentru imobilul situat în str. Secerişului nr. 15, 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 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 45/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru ASOCIAłIA ROMÂNĂ ANTI - SIDA (ARAS) 

 

 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 315165/29.02.2012; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. (1) punctul 19 din 

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

completările ulterioare; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin.4 

din Legea nr. 215 a administraŃiei publice locale, republicată, 

modificată şi completată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1 Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de 

la plata impozitului pe clădiri începând cu data 01.03.2012, în 

cuantum de 3.121,25 lei, datorat de ASOCIAłIA ROMÂNĂ ANTI 

- SIDA (ARAS) pentru imobilul situat în str. Măriuca nr. 6, bl. 120, 

ap. 45, 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 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 46/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind organizarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ din 

sistemul naŃional de învăŃământ preuniversitar, de la nivelul 

Sectorului 4, în anul şcolar 2012-2013 

 

 Luând act de Raportul de specialitate nr. 

P.1.2./49/19.03.2012, întocmit de Secretarul Sectorului 4, precum 

şi de Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 

4; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 Văzând Ordinul Ministrului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului nr.6564/2011 şi Ordinul Ministrului EducaŃiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.3283/2012 în baza 

prevederilor art.2 din OrdonanŃa de Guvern 63/2002 privind 

atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.48/2003 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 27 şi următoarele, precum şi 

art.61 din Legea nr. 1/2001 privind EducaŃia NaŃională; 

 În temeiul avizului conform obŃinut din partea 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, înregistrat sub nr. 

168/10.01.2012, precum şi a prevederilor cuprinse la art. 45, alin. 
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1 şi art. 81, alin. 2, lit. (j) şi alin. 4 din Legea 215/2001, privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 

Consiliul Local Sector 4 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1 - Se aprobă organizarea reŃelei unităŃilor de 

învăŃământ antepreşcolar şi şcolar, de stat şi particular, de la 

nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2012-2013, conform anexei, ce 

face parte integrantă din prezenta; 

 Art.2 - Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de 

către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, AdministraŃia 

Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4, Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului, precum şi de toate unităŃile nominalizate în 

anexă, conform competenŃelor. 

 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 47/29.03.2012 
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Anexă  

la HCLS4 nr. 47/29.03.201 

REłEAUA 

UnităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din Sectorul 4 

al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2012-2013 

 
NR. 

CRT. 
DENUMIREA UNITĂłII 

DE ÎNVĂłĂMÂNT 
SECTOR NIVELUL 

ŞCOLARIZAT 
ADRESA NR. TELEFON FORMA DE 

PROPRIETATE 

1 GRĂDINIłA NR 4 4 PRE STR. CETATEA VECHE 

NR 1 

0214500079 DE STAT 

2 GRĂDINIłA NR 30 4 PRE B-DUL. DIMITRIE 

CANTEMIR NR. 16A 

0213362078 DE STAT 

3 GRĂDINIłA "SCUFIłA 

ROŞIE" 

4 PRE STR. CUZA VODĂ NR. 

125 

0213306240 DE STAT 

4 GRĂDINIłA NR. 62 4 PRE STR. ALMAŞUL MIC NR. 

2 

0214500678 DE STAT 

5 GRĂDINIłA NR. 149 4 PRE STR. STUPILOR NR. 5 0214610838 DE STAT 

6 GRĂDINIłA 

"PANSELUłA" 

4 PRE STR. PANSELELOR NR. 

38-40 

0213348600 DE STAT 

7 GRĂDINIłA "PISICILE 

ARISTOCRATE" 

4 PRE B-DUL REGINA MARIA 

NR. 28-30 

0213363680 DE STAT 
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8 GRĂDINIłA 

"DUMBRAVA 

MINUNATĂ" 

4 PRE ALEEA TERASEI NR. 8 0214608287 DE STAT 

9 GRĂDINIłA "STROP DE 

ROUĂ" 

4 PRE STR. EMIL RACOVIłĂ 

NR 23 BIS 

0214610336 DE STAT 

10 GRĂDINIłA "FLOARE 

ALBASTRĂ" 

4 PRE STR. LAMOTEŞTI NR 10 0214610591 DE STAT 

11 GRĂDINIłA NR. 224 4 PRE STR. GRAMONT NR 25 0213351870 DE STAT 

12 GRĂDINIłA NR. 225 4 PRE STR. IZVORUL 

MUREŞULUI NR. 6 

0214502915 DE STAT 

13 GRĂDINIłA "PITICOT" 4 PRE STR. SPINIŞ NR. 1 0214503827 DE STAT 

14 GRĂDINIłA 

"MĂRłIŞOR" 

4 PRE STR. DARACULUI NR. 11 0213325936 DE STAT 

15 GRĂDINIłA "ÎNŞIR’TE 

MĂRGĂRITE" 

4 PRE STR. ALMAŞUL MARE 

NR. 1 

0214503452 DE STAT 

16 GRĂDINIłA "ALBĂ CA 

ZĂPADA ŞI PITICII" 

4 PRE STR. CRIŞUL ALB NR. 30 0213324435 DE STAT 

17 GRĂDINIłA 

"CIUPERCUłA" 

4 PRE STR. STOIAN MILITARU 

NR. 86-90 

0213324431 DE STAT 

18 GRĂDINIłA T "101 

DALMAłIENI" 

4 PRE STR. ALIORULUI NR. 5 0214608206 DE STAT 

19 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"IONEL TEODOREANU" 

4 PRI, GIM STR. COŞTILA NR. 2 0214503990 DE STAT 

20 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 4 PRI, GIM STR. ŞERBAN VODĂ NR. 0213355705 DE STAT 
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"IENĂCHIłĂ 

VĂCĂRESCU" 

62-64 

21 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR. 79 

4 PRI, GIM STR CUZA-VODĂ NR. 51 0213360911 DE STAT 

22 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"EMIL RACOVIłĂ" 

4 PRI, GIM ALEEA EMIL RACOVIłĂ 

NR. 1 

0214610831 DE STAT 

23 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR. 96 

4 PRE, PRI, GIM STR. REZONANłEI NR. 2 0214610108 DE STAT 

24 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR. 97 

4 PRI, GIM STR. VIORELE NR. 7 0213302545 DE STAT 

25 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"AVRAM IANCU" 

4 
PRE, PRI, GIM 

STR. STUPILOR NR. 1 0214610840 DE STAT 

26 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR. 99 

4 PRI, GIM STR. HUEDIN NR. 13 0214501372 DE STAT 

27 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"GENERAL  EREMIA 

GRIGORESCU" 

4 PRI, GIM STR. CPT. EREMIA 

POPESCU NR. 27 

0213349243 DE STAT 

28 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR. 108 

4 PRI, GIM STR. VATRA DORNEI 

NR. 8 

0214610039 DE STAT 

29 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"ŞERBAN-VODĂ" 

4 PRI, GIM STR. PETRE łUłEA NR. 

3 

0214503450 DE STAT 

30 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"GEORGE 

TOPÂRCEANU" 

4 PRI, GIM STR. ARGEŞELU NR. 6 0214503823 DE STAT 
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31 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"GEORGE BACOVIA" 

4 
PRE, PRI, GIM 

STR. STOIAN MILITARU 

NR. 72 

0213323396 DE STAT 

32 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR. 113 

4 PRI, GIM STR. PARINCEA NR. 4 0213322347 DE STAT 

33 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR. 119 

4 PRI, GIM STR. AI MAŞUL MIC NR. 

4 

0214504071 DE STAT 

34 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"MĂRłIŞOR" 

4 PRI, GIM STR. MĂRłIŞOR NR. 39 0213325811 DE STAT 

35 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR. 129 

4 
PRE, PRI, GIM 

STR. IZVORUL CRIŞULUI 

NR. 6 

0214503775 DE STAT 

36 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR. 133 

4 
PRE, PRI, GIM 

STR. STÎNJENEILOR NR. 

3 

0213325837 DE STAT 

37 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR. 165 

4 PRI, GIM ALEEA SLĂTIOARA 

NR. 8 

0214503517 DE STAT 

38 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR. 189 

4 PRI, GIM ALEEA CICEU NR. 12 0214610040 DE STAT 

39 ŞCOALA GIMNAZIALA 

NR. 190 

4 PRE, PRI, GIM; 

PRI-SP, GIM-SP 

STR. SERG. NIłU 

VASILE NR. 16 

0213324689 DE STAT 

40 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR. 194 

4 PRE, PRI, GIM B-DUL ALEXANDRU 

OBREGIA NR. 3A 

0214610790 DE STAT 

41 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR. 308 

4 PRE, PRI, GIM STR. RÂUL ŞOIMULUI 

NR. 8 

0214503162 DE STAT 

42 COLEGIUL NAłIONAL 

"MIHAI EMINESCU" 

4 PRI, GIM, LIC 

TEO 

STR. GEORGE 

GEORGESCU NR. 2 

0213364222 DE STAT 
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43 COLEGIUL NAłIONAL 

"GHEORGHE ŞINCAI" 

4 LIC TEO CALEA ŞERBAN 

VODĂ NR. 167 

0213361455 DE STAT 

44 COLEGIUL NAłIONAL 

"ION CREANGĂ" 

4 LIC TEO STR. CUZA-VODĂ 

NR. 51 

0213362695 DE STAT 

45 COLEGIUL NAłIONAL 

"OCTAV ONICESCU" 

4 LIC TEO, LIC 

VOC 

STR. TRIVALE NR. 29 0214603544 DE STAT 

46 COLEGIUL TEHNIC 

"MIRON NICOLESCU" 

4 PROF, LIC 

TEH, LIC 

TEO 

B-DUL. METALURGIEI 

NR. 89 

0213344117 DE STAT 

47 COLEGIUL TEHNIC 

"PETRU RAREŞ" 

4 PRI, GIM, LIC 

TEH, LIC TEO 

STR. V.V. STANCIU 

NR. 6 

0213304001 DE STAT 

48 LICEUL DE 

COREGRAFIE "FLORIA 

CAPSALI" 

4 GIM, LIC 

VOC 

STR. CĂPITAN 

PREOTESCU NR. 9 

0213363792 DE STAT 

49 COLEGIUL NAłIONAL 

DE ARTE "DINU 

LIPATTI" 

4 PRI, GIM, LIC 

VOC 

STR. PRINCIPATELE 

UNITE NR 63 

0213363588 DE STAT 

50 LICEUL TEHNOLOGIC 

DE METROLOGIE 

"TRAIAN VUIA" 

4 LIC TEH, LIC TEO ŞOS. VITAN 

BÂRZEŞTI NR. 11 

0213345915 DE STAT 

51 LICEUL TEHNOLOGIC 

"DACIA" 

4 LIC TEH, LIC 

TEO, POS 

STR. CAP. GRIGORE 

MARIN NR. 42 44 

0213344434 DE STAT 

52 LICEUL TEHNOLOGIC 

"MIRCEA 

4 LIC TEH STR. IZVORUL 

CRIŞULUI NR. 4 

0214502460 DE STAT 
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VULCĂNESCU" 

53 LICEUL TEOLOGIC 

ADVENTIST "ŞTEFAN 

DEMETRESCU" 

4 LIC VOC, LIC TEO SOS. VITAN 

BÂRZEŞTI NR. 11 

0213345015 DE STAT 

54 COLEGIUL ROMANO-

CATOLIC "SFÂNTUL 

IOSIF" 

4 PRI, GIM, LIC 

VOC, LIC TEO, 

POS 

ŞOS. OLTENIłEI NR. 

3-7 

0213326602/ 

0213322684 

DE STAT 

55 LICEUL TEOLOGIC 

PENTICOSTAL 

"EMANUEL" 

4 LIC VOC STR. CUZA-VODĂ 

NR. 116 

0213311669 DE STAT 

56 SEMINARUL TEOLOGIC 

ORTODOX 

4 LIC VOC STR. RADU VODĂ 

NR. 24 A 

0213305754 DE STAT 

57 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

SPECIALĂ NR. 3 

4 PRE, PRI, 

GIM/SPE 

SPLAIUL UNIRII NR. 

114 

0213317113/ 

0214500682 

DE STAT 

58 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

SPECIALĂ NR. 4 

4 PRE, PRI, 

GIM/SPE 

STR. CAP. GRIGORE 

MARIN NR. 42-44 - 

provizoriu 

0213327569 DE STAT 

59 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

SPECIALĂ "SF. 

NICOLAE" 

4 PRE, PRI, 

GIM/SPE 

STR. SOLDAT 

ENACHE ION NR. 31 

0213344708 DE STAT 

60 CLUBUL SPORTIV 

ŞCOLAR NR. 6 

4 LIC/SP STR. LUICA NR. 70 0214504032 DE STAT 

61 CLUBUL COPIILOR 

SECTOR 4 

4 GIM STR. BRĂDETULUI 

NR. 24 

0213322466 DE STAT 
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62 GRĂDINIłA CU 

PROGRAM NORMAL ŞI 

PRELUNGIT "ANA 

LUGOJANA" 

4 PRE STR. CUłITU DE 

ARGINT NR. 8 

0213359535 PARTICULAR 

63 GRĂDINIłA CU 

PROGRAM NORMAL ŞI 

PRELUNGIT 

"CHILDREN'S JOY" 

4 PRE STR. GRAMONT NR. 

3 

0213364592 PARTICULAR 

64 GRĂDINIłA 

 "CHIILDREN' S 

ACADEMY" 

4 PRE STR. BUCUR NR. 3A 0213305020 PARTICULAR 

65 GRĂDINIłA CU 

PROGRAM NORMAL ŞI 

PRELUNGIT "EUROKID" 

4 PRE STR. ALUNIŞULUI 

NR. 125 

0213323342 PARTICULAR 

66 GRĂDINIłA CU 

PROGRAM PRELUNGIT 

"FORTZA 

URSULEłULUI DE 

PLUŞ" 

4 PRE STR. ALUNIŞULUI 

NR. 142 

0314125356 P ARTICULAR 

67 GRĂDINIłA CU 

PROGRAM NORMAL ŞI 

PRELUNGIT "PISICEL" 

4 PRE STR. MITROPOLIT 

IOSIF NR. 8 

0213355636 PARTICULAR 

68 GRĂDINIłA CU 

PROGRAM NORMAL 

"PRIKINDEL" 

4 PRE STR. SFÂNTUL ILIE 

NR. 5 

0734059269 

0213356991 

0.314059269 

PARTICULAR 
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69 GRĂDINIłA CU 

PROGRAM NORMAL ŞI 

PRELUNGIT  

"ŞAPTE ANI" 

4 PRE STR. DRUMUL 

GILĂULUI NR. 1B 

0762259115 PARTICULAR 

70 GRĂDINIłA CU 

PROGRAM NORMAL ŞI 

PRELUNGIT "TIC PITIC" 

4 PRE STR. COSTESCU 

PETRE NR. 26 

0722523458 

0314377383 

PARTICULAR 

71 GRĂDINIłA "ADIWELT" 4 PRE STR. ELENA CUZA 

NR. 55-57 

0213308168 PARTICULAR 

72 GRĂDINIłA CU 

PROGRAM NORMAL ŞI 

PRELUNGIT "BARBĂ 

COT" 

4 PRE STR. OIłELOR NR. 20 0213302411 PARTICULAR 

73 GRĂDINIłA CU 

PROGRAM NORMAL ŞI 

PRELUNGIT 

 "BIG SMILE" 

4 PRE STR. CUZA VODĂ NR. 

121 

0722557333 

0213307003 

PARTICULAR 

74 GRĂDINIłA CU 

PROGRAM NORMAI ŞI 

PRELUNGIT "CASA 

FERICIRII" 

4 PRE STR. RADULUI NR. 71 0213323667 PARTICULAR 

75 GRĂDINIłA CU 

PROGRAM NORMAL ŞI 

PRELUNGIT "ELITE" 

4 PRE STR. LÂNĂRIEI 

NR.136 

0766687691 PARTICULAR 
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76 GRĂDINIłA CU 

PROGRAM NORMAI. SI 

PRELUNGIT  

"DREAM LAND" 

4 PRE STR. PLUGARILOR 

NR. 20 

0722646377 PARTICULAR 

 

77 

 

GRĂDINIłA CU 

PROGRAM NORMAL ŞI 

PRELUNGIT 

"GĂRGĂRIłA" 

 

4 

 

PRE 

 

STR. STEJĂRIŞULUI 

NR. 13 

 

0744393654 

0214103190 

 

PARTICULAR 

78 GRĂDINIłA CU 

PROGRAM PRELUNGIT 

"MARIA WARD" 

 

4 PRE CALEA ŞERBAN 

VODĂ NR 223 

0213374091 PARTICULAR 

79 GRĂDINIłA CU 

PROGRAM NORMAL ŞI 

PRELUNGIT "MELBA" 

4 PRE STR. LÂN ĂRI EI 

NR.117 

0213369030 PARTICULAR 

80 GRĂDINIłA CU 

PROGRAM NORMAL ŞI 

PRELUNGIT 

"PRICHINDEL" 

 

4 PRE: STR. GRIGORE VODĂ 

NR. 28 

0216861856 PARTICULAR 

81 GRĂDINIłA CU 

PROGRAM NORMAL 

"CANDIANA JUNIOR" 

 

4 PRE STR. GHEORGHE 

LUPU NR. 20 

0213363737 PARTICULAR 
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82 GRĂDINIłA CU 

PROGRAM NORMAL ŞI 

PRELUNGIT "ASCHIUłĂ 

2003" 

4 PRE STR. FĂGETULUI NR. 

50 

0213321208 PARTICULAR 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în 

anul şcolar 2011/2012 semestrul II 

 

 Consiliul Local Sector 4 

 Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând act de Referatul de specialitate Nr. 

1427/26.03.2012, întocmit de AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi 

GrădiniŃelor Sector 4 

 łinând seama de rapoartele de specialitate întocmite de 

comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor 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.(l) 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. 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1 - Se aprobă pentru anul şcolar 2011 - 2012 

semestrul II, elevilor cuprinşi în învăŃământul preuniversitar de 

stat din instituŃiile de învăŃământ de pe teritoriul Sectorului 4, un 

număr de 2864 burse şcolare conform anexei nr.l care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

Art.2 - Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4 

împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 

4 şi AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor 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 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 48/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului EDUCAłIE DE 

CALITATE PENTRU ELEVII CU NEVOISPECIALE Formare 

profesională continuă: Comunicare augmentativă şi 

alternativă, iniŃiat de Scoală Specială nr.6 Sf. Nicolae din 

Sectorul 4 

 

• Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Viceprimarul Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al 

AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 nr. 

1425/26.03.2012; 

• Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

• În conformitate cu: 

 

- Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile 

de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de 

eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaŃiunilor 
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finanŃate prin Programul OperaŃional Sectorial „Dezvoltarea 

Resurselor Umane"; 

- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă; 

- Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 364 din 13 mai 2008; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 

privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ghidul solicitantului - condiŃii generale - Proiecte de grant şi 

proiecte strategice - Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 

- Ghidul solicitantului - condiŃii specifice - Axa 1 EducaŃia şi 

formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 

dezvoltării bazată pe cunoaştere, Domeniul Major de IntervenŃie 

1.3 „Cariera în educaŃie şi formare"; Programul OperaŃional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

-În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006 

privind FinanŃele Publice Locale; 

-În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „j", precum şi art. 45 alin. 

2 lit. „a" din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 4. 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă cofinanŃarea proiectelor EDUCAłIE DE 

CALITATE PENTRU ELEVII CU NEVOI SPECIALE Formare 

profesionala continuă: Comunicare augmentativă şi 

alternativă, iniŃiat de Scoală Specială nr.6 Sf. Nicolae ca 

Partener 1, AsociaŃia „Vorbind fără cuvinte" din POLONIA ca 

Partener 2 şi niversitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi 

ŞtiinŃele EducaŃiei, catedra de Psihopedagogie Specială în 

calitate de partener 3 

 Art. 2. (1). Se aprobă contribuŃia proprie ce revine Şcolii 

Speciale nr.6 Sf. Nicolae -Sector 4 din costurile eligibile aferente 

proiectului EDUCAłIE DE CALITATE PENTRU ELEVII CU 

NEVOI SPECIALE Formare profesională continuă: 

Comunicare augmentativă şi alternativă şi având un cuantum 

total de 2,2% din valoarea totală eligibilă a finanŃării necesare, 

respectiv un buget total eligibil de 472.160 lei fără TVA şi o 

contribuŃie proprie de 10.400 lei fără TVA . 

   (2) Se aprobă toate costurile neeligibile ale 

proiectului "EDUCAłIE DE CALITATE PENTRU ELEVII CU 

NEVOI SPECIALE Formare profesionala continuă: 

Comunicare augmentativă şi alternativă, iniŃiat de Scoală 
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Specială nr.6 Sf. Nicolae, sector 4 - de 10.000 lei ce 

reprezintă TVA-ul (cheltuieli ce vor fi rambursate ulterior), 

inclusiv suportarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 a 

tuturor cheltuielilor neprevăzute apărute pe parcursul 

implementării proiectului. 

 Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 4 se obligă să asigure 

resursele financiare necesare implementării optime a proiectelor 

în condiŃiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale prin bugetul de venituri şi cheltuieli al 

AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4. 

 Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 4 se angajează să 

respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării 

acestuia, prevederile legislaŃiei comunitare şi naŃionale în 

domeniul egalităŃii de şanse, nediscriminării, protecŃiei mediului, 

eficienŃei energetice, achiziŃiilor publice şi ajutorului de stat. 

 Art. 5. Se împuterniceşte directorul Şcolii Speciale Nr.6 

Sf. Nicolae din Sectorul 4 pentru semnarea DeclaraŃiei de 

conformitate şi angajament, precum şi a documentelor ce se 

anexează la Cererea de FinanŃare, în conformitate cu prevederile 

legale în domeniu. 

 Art. 6. Se împuterniceşte directorul Şcolii Speciale Nr.6 

Sf. Nicolae din Sectorul 4 să reprezinte Consiliul Local al 

Sectorului 4 până la finalizarea implementării proiectului. 
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 Art. 7. Scoala Specială Nr.6 Sf. Nicolae din Sectorul 4 şi 

echipa proprie de proiect vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 49/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 

2012 pentru evacuaŃi,, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Serviciului 

SpaŃiu locativ nr. P4/32/26.03.2012 precum şi Expunerea de 

motive a Viceprimarului. Sectorului 4, 

 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4, 

 

 În conformitate cu art.43. din Legea locuinŃei nr. 114/1996, 

republicată, Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, nr. 42/2003, privind regulamentul de repartizare a 

locuinŃelor din fondul locativ de stat, precum şi art. 21, art. 30, din 

Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

locuinŃei nr. 114/1996, 

 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(l) coroborat cu art.81, 

alin (2) lit. n, şi alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administraŃiei 



375 

 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 - Se aprobă „Lista cu ordinea de prioritate pe anul 

2012 pentru evacuaŃi,, conform Anexei 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. La alcătuirea acestei liste au 

stat cererile depuse/actualizate în anul 2011. 

 

 Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, 

Serviciul SpaŃiu Locativ şi Serviciul Tehnic Consiliul Local , 

Documente-Electoral, AdministraŃie Locală vor aduce la 

îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 50/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 

2012 pentru locuinŃe sociale „ 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Serviciului 

SpaŃiu locativ nr. P4/29/26.03.2012 precum şi Expunerea de 

motive a Viceprimarului Sectorului 4, 

 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4, 

 

 În conformitate cu art.43. din Legea locuinŃei nr. 114/1996, 

republicată, Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, nr. 42/2003, privind regulamentul de repartizare a 

locuinŃelor din fondul locativ de stat, precum şi art. 21, art. 30, din 

Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

locuinŃei nr. 114/1996, 
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 În temeiul prevederilor art.45, alin.(l) coroborat cu art.81, 

alin (2) lit. n, şi alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administraŃiei 

publice locale, republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 - Se aprobă „Lista cu ordinea de prioritate pe anul 

2012 pentru locuinŃe sociale,, conform Anexei 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. La alcătuirea acestei liste au 

stat cererile depuse/actualizate în anul 2011. 

 Art.2 - Viceprimarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, 

Serviciul SpaŃiu Locativ şi Serviciul Tehnic Consiliul Local, 

Documente-Electoral, AdministraŃie Locală vor aduce la 

îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competenŃelor. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 51/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea „schimbării destinaŃiei garsonierei nr. 102, 

din Aleea Nehoiu nr. 2-12, bl.F3, din uscătorie, în spaŃiu de 

locuit în vederea repartizării „ 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Serviciului 

SpaŃiu locativ nr. P4/31/26.03.2012 precum şi Expunerea de 

motive a Viceprimarului Sectorului 4, 

 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4, 

 

 În conformitate cu art.43. din Legea locuinŃei nr. 114/1996, 

republicată, Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, nr. 42/2003, privind regulamentul de repartizare a 

locuinŃelor din fondul locativ de stat, precum şi art. 21, art. 30, din 

Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

locuinŃei nr. 114/1996, 
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 În temeiul prevederilor art.45, alin.(3) coroborat cu art.81, 

alin (2) lit. n, şi alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administraŃiei 

publice locale, republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 - Se aprobă „Schimbarea destinaŃiei din uscătorie 

în spaŃiu de locuit, a garsonierei nr. 102, din Aleea Nehoiu nr. 

2-12, bl. F3, sector 4„ 

 Art.2 -Viceprimarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, 

Serviciul SpaŃiu Locativ şi Serviciul Tehnic Consiliul Local, 

Documente-Electoral, AdministraŃie Locală vor aduce la 

îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 52/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiilor tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici a 26 blocuri din programul 

multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuinŃe în 

sectorul 4 al Municipiului Bucureşti în perioada 

2012-2015 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Viceprimarului 

sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, precum şi Referatul de 

specialitate al DirecŃiei Dezvoltare Urbană - Serviciul InvestiŃii nr. 

241/27.03.2012. 

 Văzând rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

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

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

completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziŃiilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanŃelor energetic a blocurilor de 

locuinŃe, cu completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(l) şi art. 81, din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică privind 

indicatorii caracteristici ai obiectivelor de investiŃii, conform 

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

 Art. 2 Secretarul Sectorului 4, DirecŃia de Dezvoltare 

Urbană - Serviciul InvestiŃii şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 53/29.03.2012 
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Anexa nr. 1  

La HCL S4 nr. 53/29.03.2012 

 

Reabilitare termică a 26 blocuri cuprinse în „Programul 

multianual de reabilitare termică a unor blocuri 

de locuinŃe - condominii" 

 

Nr. 
crt 

Adresa blocului Valoarea 
investiŃiei(C+M) mii 

lei (cu TVA) 
1. Bloc 3C,sc.A,B, B-dul Dimitrie 

Cantemir, nr.4 
1.527,819 

2. Bloc 3B, sc. 1,2,3, B-dul Dimitrie 
Cantemir, nr. 8 

2.252,742 

3. Bloc 11, sc.l, B-dul Dimitrie Cantemir, 
nr.13 

1.203,393 

4. Bloc 9, sc.1-6, B-dul Dimitre 
Cantemir, nr. 15 

4.456,182 

5. Bloc 10, sc. 1,2, B-dul Dimitre 
Cantemir, nr. 17 

1.579,129 

6. Bloc 7, sc.1-5, B-dul Dimitre 
Cantemir, nr.18 

3.360,137 

7. Bloc 5, sc. 1,2, B-dul Dimitre 
Cantemir, nr. 19 

1.272,283 

8. Bloc 8, sc.1-5, B-dul Dimitrie 
Cantemir, nr. 20 

3.388,407 

9. Bloc 3, sc.1-3, B-dul Dimitrie 
Cantemir, nr. 23 

1.375,821 

10. Bloc 2, sc.1-3, B-dul Dimitrie 1.960,421 
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Cantemir, nr. 25 

11. Bloc 1, sc.A, B-dul Dimitrie Cantemir, 
nr. 27 

1.372,474 

12. Bloc4a/21A, sc.l B-dul Dimitrie 
Cantemir, nr. 20 

551,068 

13. Bloc 2,sc.l-5, Calea Şerban Vodă, nr. 
43 

3.179,270 

14. Bloc PI2, Aleea Ucea, nr. 5A 870,606 

15. Bloc 5, sc.3, Şos. OlteniŃei, nr. 140 855,382 

16. Bloc D9, sc. 3,4, Aleea Râul Târgului, 
nr. 4 

829,433 

17. Bloc R21, str. Emil RacoviŃă, nr. 16 1.994,454 

18. Bloc Al5, B-dul Alexandru Obregia, 
nr.20 

1.064,210 

19. Bloc 12, Şos. Giurgiului, nr. 118 3.701,617 

20. Bloc 12,sc.A str. Pictor Ştefan 
Dumitrescu, nr. 13 

1.382,681 

21. Bloc F8, Aleea Stupilor, nr. 7 1.267,481 

22. Bloc A1, str. Emil RacoviŃă, nr. 19 1.081,816 

23. Bloc 4, Aleea Slătioara, nr. 9 721,128 

24. Bloc M3, sc. A ,str. Târnava Mică, nr. 
1 

1.411,146 

25. Bloc E3, sc.3, str. Someşul Mic, nr. 1 690,292 

26. Bloc 58, Şos. OlteniŃei, nr. 234 2.134,440 

 TOTAL 45.483,832 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea H.C.L.Sector 4 nr. 49/31.03.2011 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 65/27.03.2011, 

întocmit de Secretarul Sectorului 4, precum şi Expunerea de 

motive întocmită de Viceprimarul Sectorului 4; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 În temeiul H.G nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin 

programele operaŃionale cu modificările şi completările ulterioare, 

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi H.G nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Consiliul Local Sector 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 



385 

 

 Art. 1. Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

49/31.03.2011 adoptată de Consiliul Local al sectorului 4, se 

abrogă. 

 Art. 2. Secretarul Sectorului 4 va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 54/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea IMOBIL P+4 E, pentru 

teren proprietatea d-lui MAROIU NICUŞOR, în suprafaŃă de 

82,20 mp şi teren proprietate privată a mun. Bucureşti în 

suprafaŃă de 321,58 mp propuşi spre concesionare situat în 

str. NiŃu Vasile nr. l 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 imobil P+4E 

pe un teren situat în Strada NiŃu Vasile nr.1 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

proprietate persoană fizică în suprafaŃă de 82,2 mp şi teren 

proprietate privată a mun. Bucureşti propus spre concesionare în 

suprafaŃa de 321,58mp. 

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 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 55/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea locuinŃa P+2E, pe un 

teren proprietatea d-lui. CHIRIAC POPESCU MARIAN, în 

suprafaŃa 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; 
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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 spaŃiu 

locuinŃă P+2 E pe un teren situat în Drumul Binelui nr.237-239. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de 

urbanism este proprietate persoană fizică, în suprafaŃă de 

636,0mp. 

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. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Alexandru Leonte POPESCU 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

  

 

Nr. 56/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea locuinŃa P+1E+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; 
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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 

locuinŃa pe un teren situat în str.Giovanni Boccaccio nr.26. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de 

urbanism este proprietate persoană fizică, în suprafaŃă de 

315,00mp. 

 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. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

  

 

Nr. 57/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului 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 

 

 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 locuinŃa pe 

un teren situat în str.Bănişor nr.16.  

Art. 2.Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

proprietate persoane fizice, în suprafaŃă de 170,33mp. 

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. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 58/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea locuinŃa P+2 E+M, teren 

proprietatea d-nei JOUNI MIORIłA ROXANA în suprafaŃă de 

204,00 mp., situat în str. Brazdei nr.2, 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 

locuinŃa pe un teren situat în str.Brazdei nr.2.  

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaŃiei de 

urbanism este proprietate persoană fizică, în suprafaŃă de 

204,0mp. 

 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. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 59/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea LOCUINłA P+l E+M, pe 

un teren proprietatea d-lui UDREA GABRIEL BOGDAN în 

suprafaŃă de 245,00mp., situat în Str. PuŃul cu Tei nr.41, 

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 

locuinŃa P+l E+ M pe un teren situat în str.PuŃul cu Tei nr.41. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de 

urbanism este proprietate persoană fizică, în suprafaŃă de 

245,00mp. 

 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. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 60/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea ACCES DIN EXTERIOR, 

pentru apartament proprietatea dlui. BAEŞU RADU ŞTEFAN 

în suprafaŃă de 50,94 mp., situat în ŞOS.BERCENI nr. 3, bl. 2, 

sc. 2, P, ap.56, 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 ŞOS. BERCENI nr.3, bl.2, 

sc. 2, P, ap. 56. 

 Art.2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de 

urbanism este cotă 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. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 61/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea ACCES DIN EXTERIOR, 

pentru apartament proprietatea dlui. FELEGA MARIAN în 

suprafaŃă de 51,85 mp., situat în ŞOS.BERCENI nr. 21, bl. 28, 

sc. 2, P, ap.47, 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 ŞOS. BERCENI nr.21, 

bl.28, sc. 2, P, ap. 47. 

 Art.2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de 

urbanism este cotă 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. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 62/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea ACCES DIN EXTERIOR, 

pentru apartament proprietatea dlui. NICHIFOR BOGDAN în 

suprafaŃă de 37,73 mp., situat în B-DUL CONSTANTIN 

BRÂNCOVEANU nr. 118, bl. MII/4, sc. 4, P, ap.262, 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 B-dul Constantin 

Brâncoveanu nr.118, bl. MII/4, sc. 4, P, ap. 262.  

 Art.2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de 

urbanism este cotă 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. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Alexandru Leonte POPESCU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 63/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea locuinŃa P+ 1 E, pe un 

teren proprietatea d-lui. PETRE GEORGE, în suprafaŃă de 

215,74 mp., situat în str.Poieni nr.38, 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 ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu 

pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea locuinŃa P+ 1 E, pe un 

teren proprietatea d-lui. PETRE GEORGE, în suprafaŃă de 

215,74 mp., situat în str.Poieni nr.38, sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 64/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu  

pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea  

CONSTRUCłIE SERVICII MEDICALE ŞI LOCUINłĂ DE 

SERVICIU SP+ P+2 E+3 retras, 

 pe un teren proprietatea SC TIMPURI NOI SERVICII SRL,  

în suprafaŃă de 1445,03 mp., 

 situat în Calea Văcăreşti nr.176-178, 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 
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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; 

 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: 

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu 

pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea CONSTRUCłIE 

SERVICII MEDICALE ŞI LOCUINłĂ DE SERVICIU SP+ P+2 

E+3 retras, pe un teren proprietatea SC TIMPURI NOI SERVICII 

SRL, în suprafaŃă de 1445,03 mp., situat în Calea Văcăreşti nr. 

176-178 , sector 4 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 65/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea LOCUINłA P+2 E, pentru 

teren proprietatea d-lui PULPEA MIHAI, în suprafaŃă de 

140,00 mp., situat în STR.COLNICULUI nr.35 

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 ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu 

pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea LOCUINłĂ P+2 E, 

pentru teren proprietatea d-lui PULPEA MIHAI, în suprafaŃă de 

140,00 mp., situat în STR.COLNICULUI nr.35 sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 66/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea de LOCUINłA S+P+l E ŞI 

TERASĂ CIRCULABILĂ, pe un teren proprietatea dnei. 

MILCU ANUłA în suprafaŃă de 298,0 mp situat în Intrarea 

STOICANI nr.1, 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 ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu 

pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea de LOCUINłĂ S+P+1 

E ŞI TERASĂ CIRCULABILĂ, pe un teren proprietatea dnei. 

MILCU ANUłA în suprafaŃă de 298,0 mp situat în Intrarea 

STOICANI nr.1, sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 67/29.03.2012 



422 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax+(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

concesionare teren pentru acces şi extindere locuinŃă 

(reactualizare PUD), pentru teren proprietatea d-lui 
COSTACHE GHEORGHE, în suprafaŃă de 325,00 mp. şi teren 

proprietate privată a municipiului Bucureşti în suprafaŃă de 

50,00 mp. propuşi spre concesionare situat în B-dul 
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU NR.99B, 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 

 ; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu 

pentru concesionare teren pentru acces şi extindere locuinŃă 

(reactualizare PUD), pentru teren proprietatea d-lui COSTACHE 

GHEORGHE, în suprafaŃă de 325,00 mp. şi teren proprietate 

privată a municipiului Bucureşti în suprafaŃă de 50,00 mp. propuşi 

spre concesionare situat în B-dul CONSTANTIN 

BRÂNCOVEANU NR.99B, sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 68/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea LOCUINłĂ P+1 E, pe un 

teren proprietatea d-lui Cristea Ninel, în suprafaŃă de 506,17 

mp., situat în DRUMUL POŞTALIONULUI nr.34 J, 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 ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu 

pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea LOCUINłĂ P+1 E, pe 

un teren proprietatea d-lui Cristea Ninel, în suprafaŃă de 506,17 

mp., situat în DRUMUL POŞTALIONULUI nr.34 J, sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 69/29.03.2012 
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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)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea locuinŃa P+1E +M, pe un 

teren proprietatea d-lui MIHAI PETRE, în suprafaŃă de 263,30 

mp., situat în str.BUCOVĂł nr.40C, 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 ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu 

pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea locuinŃă P+ 1 E +M, pe 

un teren proprietatea d-lui MIHAI PETRE, în suprafaŃă de 263,30 

mp., situat în str.BUCOVĂł nr.40C , sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al Sectorului 4 din data de 29.03.2012 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Alexandru Leonte POPESCU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 
Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 70/29.03.2012 
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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 documentaŃiilor tehnico-economice pentru 

reabilitarea termică a 56 de imobile de locuinŃe   

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind FinanŃele 

Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 OrdonanŃa de urgenŃă nr. 18/2009 privind creşterea 

performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 2/2010 privind 

aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 Bucureşti, a 

unui împrumut extern de la Banca Europeană de InvestiŃii în 

vederea asigurării finanŃării programului multianual de investiŃii de 

reabilitare termică a 300 de blocuri de locuinŃe în Sectorul 6 

Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 

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



433 

 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă documentaŃiile tehnico-economice 

pentru reabilitarea termică a 56 de imobile de locuinŃe, conform 

Anexelor nr. 1 - 56, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

(2) Lista imobilelor menŃionate la alineatul (1) este cea 

prevăzută în Anexa A, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  
 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 32 
Data: 27.03.2012 
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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 alegerea preşedintelui de şedinŃă  

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei AdministraŃie 

Publică Locală; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local Sector 6; 

În baza Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al 

Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 1.9; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se alege domnul consilier Mihai Sorin Dina în 

funcŃia de preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 3 luni, până la 

data de 30.06.2012.  
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Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se 

vor face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 

6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 33 

Data: 27.03.2012 
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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 aprobarea documentaŃiei tehnico-economice – faza studiu 

de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici privind 

obiectivul de investiŃii ,,consolidare Colegiul Tehnic Iuliu Maniu – 

corp C1 – Săli cursuri” din Bulevardul Iuliu Maniu, 

nr. 381 – 391, 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 Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 şi art. 3 din 

Legea nr. 69/2000 – Legea EducaŃiei fizice şi sportului, art. 44, 

alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, a 

prevederilor 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; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. i), precum şi art. 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică – faza 

studiu de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici privind 

obiectivul de investiŃii ,,consolidare Colegiul Tehnic Iuliu Maniu – 

corp C1 – Săli cursuri” din Bulevardul Iuliu Maniu nr. 381 – 391, 

Sector 6, Bucureşti aşa cum sunt prevăzuŃi în Anexa ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 şi DirecŃia Economică din cadrul Primăriei Sector 6 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 34 

Data: 27.03.2012 
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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 cofinanŃării proiectului “PRACTICA – o Şansă 

pentru Carieră şi Orientare Profesională!”,  

Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Sector 6 

 

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 Sector 6; 

 În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 

2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 1117/2170/2010 

pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor 

eligibile în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin Programul 

OperaŃional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, O.U.G. 

nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă, 
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Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 364 din 13 mai 2008,  OrdonanŃa 

de UrgenŃă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare, Ghidul 

solicitantului - condiŃii generale - Proiecte de grant şi proiecte 

strategice - Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, Ghidul solicitantului - condiŃii 

specifice - Axa 2 "Corelarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu 

piaŃa muncii". Domeniul Major de IntervenŃie 2.1 „TranziŃia de la 

şcoală la viaŃa activă”; Programul OperaŃional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, art. 53 din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) precum şi art. 81 alin. 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă cofinanŃarea proiectului “PRACTICA – o 

Şansă pentru Carieră şi Orientare Profesională!” iniŃiat de 

Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti în colaborare cu AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6, proiect prevăzut în Anexa ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă contribuŃia proprie ce revine Colegiului 

Tehnic “Iuliu Maniu” Sector 6 - din costurile eligibile aferente 

proiectului “PRACTICA – o Şansă pentru Cariera şi Orientare 

Profesională!” şi având un cuantum total de 5% din valoarea 

totală eligibilă a finanŃării necesare, respectiv un buget total 

eligibil de 536.389,5 lei fără TVA şi o contribuŃie proprie de 

26.819,48  lei fără TVA. 

 Art. 3. Se aprobă toate costurile neeligibile ale proiectului 

“PRACTICA – o Şansă pentru Carieră şi Orientare 

Profesională!” ce revin Colegiului Tehnic “Iuliu Maniu” Sector 6” 

– de 40.248 lei ce reprezintă TVA-ul (cheltuieli ce vor fi 

rambursate ulterior), inclusiv suportarea de către Consiliul Local 

Sector 6 a tuturor cheltuielilor neprevăzute apărute pe parcursul 

implementării proiectului. 

 Art. 4. Sumele aferente cofinanŃării şi cele aferente art. 3 

vor fi incluse în bugetul pe anul 2012 al Consiliului Local Sector 6. 

Consiliul Local se angajează să asigure fluxul financiar şi sumele 
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necesare între momentul demarării proiectului şi aprobarea 

primelor deconturi de către Autoritatea de Management. 

 Art. 5. Consiliul Local Sector 6 se obligă să asigure 

resursele financiare necesare implementării optime a proiectelor 

în condiŃiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

 Art. 6. Consiliul Local Sector 6 se angajează să respecte, 

pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, 

prevederile legislaŃiei comunitare şi naŃionale în domeniul 

egalităŃii de şanse, nediscriminării, protecŃiei mediului, eficienŃei 

energetice, achiziŃiilor publice şi ajutorului de stat. 

 Art. 7. Se împuterniceşte directorul Colegiului Tehnic “Iuliu 

Maniu” Sector 6 pentru semnarea DeclaraŃiei de conformitate şi 

angajament, precum şi a documentelor ce se anexează la 

Cererea de FinanŃare, în conformitate cu prevederile legale în 

domeniu. 

 Art. 8. Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Sector 6 în calitate de 

beneficiar al proiectului, va gestiona implementarea proiectului de 

la art. 1 în colaborare cu AdministraŃia Şcolilor Sector 6. 

 Art. 9. (1) Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6, DirecŃia Economică din cadrul Primăriei Sector 6, 

Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Sector 6 şi echipa proprie de proiect 
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vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 35 

Data: 27.03.2012 



443 

 

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 cofinanŃării proiectului „Investim în elevul de 

azi-angajatul model de mâine!”, Colegiul NaŃional  

“Grigore Moisil” Sector 6 

 

 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 Sector 6; 

 În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 

2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 1117/2170/2010 

pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor 

eligibile în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin Programul 

OperaŃional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, O.U.G. 

nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă, 

Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 
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Monitorul Oficial al României nr. 364 din 13 mai 2008,  OrdonanŃa 

de UrgenŃă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare, Ghidul 

solicitantului - condiŃii generale - Proiecte de grant şi proiecte 

strategice - Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, Ghidul solicitantului - condiŃii 

specifice - Axa 2 "Corelarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu 

piaŃa muncii". Domeniul Major de IntervenŃie 2.1 „TranziŃia de la 

şcoală la viaŃa activă”; Programul OperaŃional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, art. 53 din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) precum şi art. 81 alin. 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă cofinanŃarea proiectului „Investim în 

elevul de azi-angajatul model de mâine!”, Colegiul NaŃional 

Grigore Moisil Sector 6” iniŃiat de Colegiul NaŃional “Grigore 

Moisil” Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în 

colaborare cu AdministraŃia Şcolilor Sector 6, proiect prevăzut în 

Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Se aprobă contribuŃia proprie ce revine Colegiului 

NaŃional “Grigore Moisil” Sector 6 - din costurile eligibile aferente 

proiectului „Investim în elevul de azi-angajatul model de mâine!” 

şi având un cuantum total de 5% din valoarea totală eligibilă a 

finanŃării necesare, respectiv un buget total eligibil de 589.439 lei 

fără TVA  şi o contribuŃie proprie de 29.471,95lei fără TVA. 

Art. 3. Se aprobă toate costurile neeligibile ale proiectului 

„Investim în elevul de azi-angajatul model de mâine!” ce revin 

Colegiului NaŃional “Grigore Moisil” Sector 6 – de 43.809,6 lei ce 

reprezintă TVA-ul (cheltuieli ce vor fi rambursate ulterior), inclusiv 

suportarea de către Consiliul Local Sector 6 a tuturor cheltuielilor 

neprevăzute apărute pe parcursul implementării proiectului. 

Art. 4. Sumele aferente cofinanŃării şi cele aferente art. 3 

vor fi incluse în bugetul pe anul 2012 al Consiliului Local Sector 6. 

Consiliul Local se angajează să asigure fluxul financiar şi sumele 

necesare între momentul demarării proiectului şi aprobarea 

primelor deconturi de către Autoritatea de Management. 

 Art. 5. Consiliul Local Sector 6 se obligă să asigure 

resursele financiare necesare implementării optime a proiectelor 

în condiŃiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

Art. 6. Consiliul Local Sector 6 se angajează să respecte, 

pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, 

prevederile legislaŃiei comunitare şi naŃionale în domeniul 

egalităŃii de şanse, nediscriminării, protecŃiei mediului, eficienŃei 

energetice, achiziŃiilor publice şi ajutorului de stat. 
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 Art. 7. Se împuterniceşte directorul Colegiului NaŃional 

“Grigore Moisil” Sector 6 pentru semnarea DeclaraŃiei de 

conformitate şi angajament, precum şi a documentelor ce se 

anexează la Cererea de FinanŃare, în conformitate cu prevederile 

legale în domeniu. 

 Art. 8. Colegiul NaŃional “Grigore Moisil” Sector 6 în calitate 

de beneficiar al proiectului, va gestiona implementarea proiectului 

de la art. 1 în colaborare cu AdministraŃia Şcolilor Sector 6. 

 Art. 9. (1) Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6, DirecŃia Economică din cadrul Primăriei Sector 6, 

Colegiul NaŃional “Grigore Moisil” Sector 6  şi echipa proprie de 

proiect vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 36 

Data: 27.03.2012 
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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 cofinanŃării proiectului „ACCES – ActivităŃi de 

Consolidare a CompetenŃelor Elevilor pentru 

Succes pe piaŃa muncii”, 

Grup Şcolar Industrial “Petre Poni” Sector 6 

 

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 Sector 6; 

 În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 

2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 1117/2170/2010 

pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor 

eligibile în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin Programul 

OperaŃional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, O.U.G. 

nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
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structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă, 

Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 364 din 13 mai 2008, OrdonanŃa 

de UrgenŃă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare, Ghidul 

solicitantului - condiŃii generale - Proiecte de grant şi proiecte 

strategice - Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, Ghidul solicitantului - condiŃii 

specifice - Axa 2 "Corelarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu 

piaŃa muncii". Domeniul Major de IntervenŃie 2.1 „TranziŃia de la 

şcoală la viaŃa activă”; Programul OperaŃional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, art. 53 din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) precum şi art. 81 alin. 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă cofinanŃarea proiectului „ACCES – 

ActivităŃi de Consolidare a CompetenŃelor Elevilor pentru Succes 

pe piaŃa muncii”, iniŃiat de Grup Şcolar Industrial “Petre Poni” 

Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în 

colaborare cu AdministraŃia Şcolilor Sector 6, proiect prevăzut în 

Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă contribuŃia proprie ce revine Grupului 

Şcolar Industrial “Petre Poni” Sector 6 - din costurile eligibile 

aferente proiectului „ACCES – ActivităŃi de Consolidare a 

CompetenŃelor Elevilor pentru Succes pe piaŃa muncii”, şi având 

un cuantum total de 5% din valoarea totală eligibilă a finanŃării 

necesare, respectiv un buget total eligibil de 741.621,15 lei fără 

TVA şi o contribuŃie proprie de 37.081,06  lei fără TVA. 

Art. 3. Se aprobă toate costurile neeligibile ale proiectului 

„ACCES – ActivităŃi de Consolidare a CompetenŃelor Elevilor 

pentru Succes pe piaŃa muncii” ce revin Grupului Şcolar Industrial 

“Petre Poni” Sector 6 – de 76.447,5 lei ce reprezintă TVA-ul 

(cheltuieli ce vor fi rambursate ulterior) , inclusiv suportarea de 

către Consiliul Local Sector 6 a tuturor cheltuielilor neprevăzute 

apărute pe parcursul implementării proiectului. 

Art. 4. Sumele aferente cofinanŃării şi cele aferente art. 3 

vor fi incluse în bugetul pe anul 2012 al Consiliului Local Sector 6. 

Consiliul Local se angajează să asigure fluxul financiar şi sumele 
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necesare între momentul demarării proiectului şi aprobarea 

primelor deconturi de către Autoritatea de Management. 

Art. 5. Consiliul Local Sector 6 se obligă să asigure 

resursele financiare necesare implementării optime a proiectelor 

în condiŃiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

Art. 6. Consiliul Local Sector 6 se angajează să respecte, 

pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, 

prevederile legislaŃiei comunitare şi naŃionale în domeniul 

egalităŃii de şanse, nediscriminării, protecŃiei mediului, eficienŃei 

energetice, achiziŃiilor publice şi ajutorului de stat. 

 Art. 7. Se împuterniceşte directorul Grupului Şcolar 

Industrial “Petre Poni” Sector 6 pentru semnarea DeclaraŃiei de 

conformitate şi angajament, precum şi a documentelor ce se 

anexează la Cererea de FinanŃare, în conformitate cu prevederile 

legale în domeniu. 

 Art. 8. Grupul Şcolar Industrial “Petre Poni” Sector 6  în 

calitate de beneficiar al proiectului, va gestiona implementărea 

proiectului de la art. 1 în colaborare cu AdminstraŃia Şcolilor 

Sector 6. 

 Art. 9. (1) Primarul Sectorului 6, AdminstraŃia Şcolilor 

Sector 6, DirecŃia Economică din cadrul Primăriei Sector 6, 

Grupul Şcolar Industrial “Petre Poni” Sector 6  şi echipa proprie 
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de proiect vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 37 

Data: 27.03.2012 
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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 organizarea reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi avizul conform al Inspectoratului Şcolar al 

municipiului Bucureşti nr. 170 din data de 23.01.2012; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 

1/2011 - Legea EducaŃiei NaŃionale; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 



453 

 

 Art. 1. Se organizează reŃeaua şcolară cuprinzând unităŃile 

de învăŃământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 6 al municipiului Bucureşti, pentru anul şcolar 2012-

2013, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) 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.: 38 

Data: 27.03.2012 
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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 utilizării  excedentului  anului precedent  

pentru finanŃarea obiectivelor de investiŃii şi a unor programe de 

dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului  

Sectorului 6, Raportul de specialitate  al DirecŃiei Economice; 

 łinând cont de prevederile art. 58, alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 10.551 mii lei din 

execedentul anului 2011, pentru finanŃarea obiectivelor de 

investiŃii, privind reabilitarea termică a imobilelor de locuit din 

Sectorul 6 în sumă de 10.438 mii lei, şi a unor programe de 

dezvoltare pe fonduri nerambursabile în sumă de 113 mii lei, 

derulate de AdministraŃia Şcolilor Sector 6. 
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  Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia Economică, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor. 

(2) 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.: 39 

Data: 27.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat  

de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6  

al municipiului Bucureşti pe anul 2012 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice şi 

Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 

6 ; 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Legii nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012, ale 

Deciziei nr.17/11.01.2012 privind repartizarea sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor 

descentralizate, ale Deciziei nr.18/11.01.2012 privind repartizarea 

cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale pentru anul 2012; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al 

Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012 

în sumă de 843.928,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 

840.128,00 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde 

Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul creditelor interne şi externe al  

Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012, 

în sumă de 20.743,00 mii lei credite interne şi 198.000,00 mii lei 

credite externe, conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 

11/03 cu Anexele 2, 1 şi 1a , anexă ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 3. Se aprobă Anexele 1 şi 1b anexă a Bugetului 

instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din 

venituri proprii al Consiliului Local Sector 6 pe anul 2012, ce fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se aprobă Bugetul fondurilor externe 

nerambursabile al Consiliului Local Sector 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2012, în sumă de 10.610,00 mii lei, atât la 

venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr.III ce cuprinde 

Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, 

ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari de credite vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 
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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.: 40 

Data: 27.03.2012 
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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 listelor privind ordinea de prioritate a 

solicitanŃilor îndreptăŃiŃi să primească locuinŃă socială, fond de 

stat sau de necesitate, în baza Legii locuinŃei nr. 114/1996, 

 întocmite pentru anul 2012 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate întocmit de Serviciul 

Reglementare şi Repartizare SpaŃii Locative; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

Luând în considerare dispoziŃiile Legii privind locuinŃele 

nr. 114/1996, republicată în decembrie 1997, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuinŃele nr. 

114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, 

precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local nr. 

141/29.09.2011 privind aprobarea, pentru anul 2011, a condiŃiilor 

şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii 

de prioritate şi repartizării, în baza Legii nr. 114/1996, a 
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locuinŃelor din fondul locativ de stat, locuinŃelor sociale şi 

locuinŃelor de necesitate. 

 În temeiul art. 45 alin. (1), şi art. 81, alin. (2) lit. “n” din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă listele privind ordinea de prioritate a 

solicitanŃilor îndreptăŃiŃi să primească locuinŃe sociale, din fondul 

locativ de stat şi locuinŃe de necesitate, în temeiul Legii 

nr.114/1996, întocmite pentru anul 2012, aşa cum se regăsesc în 

Anexele nr. 1 şi 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  

Art. 2. Se aprobă ca în listele ce constituie Anexele nr.1 şi 

2 să nu fie incluşi solicitanŃii care nu au dat curs invitaŃiei de a 

prezenta, conform “art. 21” şi “art. 30” din Normele Metodologice 

de aplicare a Legii nr. 114/1996, documentele necesare 

reverficării anuale a situaŃiei. 

 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză 

şi evaluare a cererilor de locuinŃă şi Serviciul Reglementare şi 



461 

 

repartizare spaŃii locative vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 
 
Nr.: 41 

Data: 27.03.2012 
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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 listelor privind ordinea de prioritate a 

solicitanŃilor îndreptăŃiŃi să primească locuinŃă  în baza 

OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2012 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul 

Reglementare şi Repartizare SpaŃii Locative; 

Luând în considerare dispoziŃiile Legii privind locuinŃele 

nr. 114/1996, republicată în decembrie 1997, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuinŃele nr. 

114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000; 

łinând cont de prevederile art. 2 din OrdonanŃa de 

UrgenŃă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinŃe 

sociale destinate chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează a fi 

evacuaŃi din locuinŃele retrocedate foştilor proprietari, aprobată 

prin Legea nr. 84/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi de cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

140/29.09.2011, privind aprobarea condiŃiilor şi criteriilor de 
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departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în 

soluŃionarea cererilor solicitanŃilor îndreptăŃiŃi la repartizarea de 

locuinŃe, conform OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 

74/2007, aplicabile pentru anul 2011. 

Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 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;  

 Consiliul Local al sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1. Se aprobă listele privind ordinea de prioritate a 

solicitanŃilor îndreptăŃiŃi să primească locuinŃe în temeiul 

OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2012, 

aşa cum se regăsesc în Anexa, ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 ART. 2. Se aprobă ca în listele ce constituie Anexa să nu 

fie incluşi solicitanŃii care nu au dat curs invitaŃiei de a prezenta, 

conform  art.21 şi art.30 din Normele Metodologice de aplicare a 

Legii nr. 114/1996, documentele necesare reverficării anuale a 

situaŃiei. 
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ART. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de 

analiză şi evaluare a cererilor de locuinŃă şi Serviciul 

Reglementare şi repartizare spaŃii locative vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă 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.: 42 

Data: 27.03.2012 
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ANEXA  
la HCLS6 nr. 42/27.03.2012 

 
 
 
Lista privind ordinea de prioritate pentru structura 1 cameră 

 
RetrocedaŃi 

 

Prioritate Nume şi prenume 
Număr 

registratură 

Data 

registratură 

Număr 

camere 

Punctaj 

total 
Structura 

1 CATONA 

GEORGETA 

9929 10/04/2008 1 43 Sociale 

retrocedate 

2 GRIGORE 

ENACHE 

8385 15/03/2010 1 38 Sociale 

retrocedate 

 
 
 
Lista privind ordinea de prioritate pentru structura 2 camere 

 
RetrocedaŃi 

 

Prioritate Nume şi prenume 
Număr 

registratura 

Data 

registratura 

Număr 

camere 

Punctaj 

total 
Structura 

1 CRĂCIUN 

FLOREA 

36653 24/11/2011 2 52 Sociale 

retrocedate 

2 BADEA 

MARIANA 

41211 04/04/2006 2 43 Sociale 

retrocedate 

3 SERES 

TIBERIU 

RĂZVAN 

12800 25/05/2005 2 39 Sociale 

retrocedate 

4 PREDA IOAN 38733 15/12/2011 2 35 Sociale 

retrocedate 

5 VÎLCU TINCA 34138 02/11/2011 2 31 Sociale 

retrocedate 
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Lista privind ordinea de prioritate pentru structura 3 camere 
 

RetrocedaŃi 
 

Prioritate Nume şi prenume 
Număr 

registratura 

Data 

registratura 

Număr 

camere 

Punctaj 

total 
Structura 

1 SPIRU 

MARILENA 

16572 27/05/2010 3 52 Sociale 

retrocedate 

2 NUNU 

GEORGE-

ALEXANDRU 

9844 29/03/2011 3 44 Sociale 

retrocedate 

3 PĂDUREANU 

STELIANA 

3406 03/02/2011 3 38 Sociale 

retrocedate 

4 DUMITRESCU 

AMALIA-

DOLORES 

35961 17/11/2011 3 32 Sociale 

retrocedate 
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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 Memorandumului de colaborare cu 

Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale - DirecŃia Generală 

ProtecŃia Copilului,  în vederea finalizării şi asigurării 

sustenabilităŃii proiectului nr. RO 0045 „Creşterea capacităŃii 

autorităŃilor publice locale din România în vederea sprijinirii 

copiilor cu dizabilităŃi în cadrul propriilor familii” 

şi semnarea acestuia 

 

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. Sector 6 nr. 32/2011 privind  acordul Consiliului Local 

Sector 6 pentru aprobarea ConvenŃiei de Colaborare cu 

Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale – DirecŃia 

Generală ProtecŃia Copilului, ce vizează derularea proiectului 

„Creşterea capacităŃii autorităŃilor publice locale din România în 

vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităŃi în cadrul propriilor 

familii” şi delegarea Directorului General al DirecŃiei Generale 
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de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în vederea 

semnării acesteia; 

- Proiectul RO 0045 - „Creşterea capacităŃii autorităŃilor publice 

locale din România în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităŃi în 

cadrul propriilor familii”, finanŃat prin Mecanismul financiar al 

SpaŃiului Economic European; 

- Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale nr. 

2846/23.12.2011; 

- H.G. nr. 860/2008 privind aprobarea Strategiei naŃionale în 

domeniul protecŃiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 

şi a Planului operaŃional pentru implementarea Strategiei 

naŃionale în domeniul protecŃiei şi promovării drepturilor 

copilului 2008-2013; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de 

dezvoltare a serviciilor sociale; 

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

completările ulterioare;   

- Prevederile art. 46, alin. (1-3) din Legea nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) 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,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Memorandumul de colaborare cu 

Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale- DirecŃia Generală 

ProtecŃia Copilului, în vederea finalizării şi asigurării 

sustenabilităŃii proiectului nr. RO 0045 „Creşterea capacităŃii 

autorităŃilor publice locale din România în vederea sprijinirii 

copiilor cu dizabilităŃi în cadrul propriilor familii”, conform Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se deleagă domnul Marius Lăcătuş, Director 

General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6 în vederea semnării actului prevăzut la art. 1.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 43 

Data: 27.03.2012 
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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 proiectului „Închiderea Centrului pentru Copii 

cu DizabilităŃi  “Sf.Andrei” şi înfiinŃarea de case de tip familial 

(CTF Casa Ioana şi Casa Maria - Componenta A) precum şi 

înfiinŃarea Complexului Social MultifuncŃional “FurnicuŃa”, 

(Componenta B)” 

 

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 : 

-  Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

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

drepturilor copilului; 

-  Prevederile punctului 10. 2. 7. din Anexa 2 la H.G. nr. 860/2008 

privind aprobarea Strategiei naŃionale în domeniul protecŃiei şi 

promovării drepturilor copilului 2008-2013 şi a Planului 

operaŃional pentru implementarea Strategiei naŃionale în 

domeniul protecŃiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013; 

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

completările ulterioare;  
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- Prevederile punctelor 1.1., 1.4. şi 1.6. din Anexa 1 la H.G. nr. 

539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituŃiilor de 

asistenŃă socială şi a structurii orientative de personal, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a instituŃiilor 

de asistenŃă socială, precum şi a Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor OrdonanŃei Guvernului nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi regulamentul-cadrul de 

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  H. C. L.  Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea 

Strategiei de Dezvoltare şi PerformanŃă Administrativă a DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 

Bucureşti  pentru perioada 2011- 2018;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- ConvenŃia de Asociere nr. D/19865/29.11.2011 cu privire la 

Închiderea Centrului de plasament pentru Copii cu DizabilităŃi 

 “Sf.Andrei”, Bucureşti, Sector 6;  

În temeiul dispoziŃiilor prevederile art. 45 alin. (2) lit. f) 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 6,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1.  (1) Se aprobă închiderea Centrului pentru Copii 

cu DizabilităŃi  “Sf.Andrei”  situat în Aleea Istru nr. 4, Sector 6, 

Bucureşti. 

 (2) Se aprobă înfiinŃarea de case de tip familial (CTF 

Casa Ioana şi Casa Maria - Componenta A) fără personalitate 

juridică în subordinea directă a Directorului Executiv al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6. 

(3) Se aprobă înfiinŃarea Complexului Social 

MultifuncŃional “FurnicuŃa”(Componenta B) ca unitate de asistenŃă 

socială cu activitate de centru de zi şi centru de consiliere şi 

sprijin pentru părinŃi şi copii, situat  în Aleea Istru nr. 4, Sector 6, 

Bucureşti în subordinea directă a Directorului General Adjunct al 

DirecŃiei Economice din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6.  

Art. 2. Se aprobă Anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3. DispoziŃiile prezentei hotărâri intră în vigoare de la 

data emiterii Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti cu privire la aprobarea cooperării Consiliului Local 

Sector 6, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6 cu FundaŃia “Hope and Homes for Children” 

România. 
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Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 44 

Data: 27.03.2012 
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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 Organigramei,  Statului de funcŃii şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei Locale 

de  EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 

6 şi  Raportul de specialitate al DirecŃiei Locale de EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 6; 

 Luând în considerare  Raportul comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 łinând cont de prevederile O.G. nr. 84/2001 privind 

Organizarea şi FuncŃionarea Serviciilor Publice Comunitare 

Locale de EvidenŃă a Persoanelor, aprobată şi modificată prin 

Legea nr. 372/2002 si H.G. nr. 2104/2004 privind aprobarea 

Normelor Metodologice de dimensionare a numărului de funcŃii 

din aparatul Serviciilor Publice Comunitare de EvidenŃă a 

Persoanelor, constituirea Patrimoniului, a managementului 

resurselor umane, financiare şi materiale, modificată prin H.G. nr. 

108/2005 şi ORD.M.A.I. 1260/2006 pentru aprobarea 

metodologiei privind organizarea şi funcŃionarea ghişeului unic, în 

cadrul Serviciilor Publice Comunitare Locale de EvidenŃă a 

Persoanelor; 
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łinând cont de avizul DirecŃiei pentru EvidenŃa Persoanelor 

şi Administrarea Bazelor de Date nr. 3478300/2012; 

łinând cont de avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor 

Publici nr.1626469/26.03.2012; 

łinând cont de prevederile OUG nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii; 

 În conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

FuncŃionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Legii nr. 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 

Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă organigrama, statul de funcŃii şi 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei Locale 

de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 conform Anexelor nr. 1, 2 şi 3 

care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 Art. 2. Directorul Executiv al DirecŃiei Locale de EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 6 este mandatat să facă treceri de posturi de 

la un compartiment la altul, transformări sau schimbări de posturi  
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între compartimente ori de câte ori nevoile  instituŃiei o cer, cu 

respectarea prevederilor legale şi a numărului de posturi 

aprobate. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Locală de 

EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

(2) 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.: 45 

Data: 27.03.2012 
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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 Organigramei şi Statului de FuncŃii ale  

DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală Sector 6 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Locală Sector 6; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

Luând în considerare: 

- avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici privind 

stabilirea funcŃiilor publice din cadrul DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Locală Sector 6; 

- adresa InstituŃiei Prefectului municipiului Bucureşti nr. 

24091/23.11.2011, înregistrată la Sectorul 6 al municipiului 

Bucureşti sub nr. 36817/28.11.2011 şi la DirecŃia Generală de 

PoliŃie Locală Sector 6 sub nr. A336/10.01.2012, privind numărul 

maxim de posturi pentru D.G.P.L. S. 6; 

- adresa Primăriei Sector 6 nr. 137/03.02.2012, 

înregistrată la D.G.P.L. Sector 6 sub nr. A2411/22.02.2012, 

privind stabilirea numărului total de posturi; 

Precum şi prevederile: 
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 - Legii nr. 155/2010 PoliŃiei Locale; 

 - H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – 

cadru de organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale; 

 - art. 107 şi art. 111 din Legea nr.188/1999, privind Statutul 

funcŃionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 284/2010 privind Legea cadru a salarizării unitare 

a personalului plătit din fonduri publice; 

 - Legii nr. 283/2011 privind aprobarea OrdonanŃei de 

UrgenŃă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din 

OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 37/2008 privind 

reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;  

 Având în vedere dispoziŃiile O.U.G. nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi al art. 81 alin. (2) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă organigrama DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Locală Sector 6, instituŃie publică de interes local a Sectorului 6, 

cu personalitate juridică, conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 2. Se aprobă Statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de 

PoliŃie Locală Sector 6, instituŃie publică de interes local a 

Sectorului 6, cu personalitate juridică, conform Anexei nr. 2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. În exercitarea atribuŃiilor, în funcŃie de cerinŃe şi 

pentru buna desfăşurare a activităŃii instituŃiei, se împuterniceşte 

directorul general al DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală Sector 6 

să facă modificări şi mutări de posturi între compartimentele 

instituŃiei cu respectarea numărului total de posturi aprobate şi a 

normelor legale în vigoare. 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice 

dispoziŃii contrare se abrogă. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

PoliŃie Locală Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 46 

Data: 27.03.2012 
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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 Organigramei, a Statului de FuncŃii 

 şi a  Regulamentului de  Organizare şi FuncŃionare  

ale AdministraŃiei Domeniului Public şi Dezvoltare  

Urbană Sector 6 

 

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

al Sectorului 6; 

 Având în vedere Legea nr. 3/2003 pentru aprobarea O.G. 

nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

 În temeiul Legii nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare 

de utilităŃi publice actualizată; 

 În conformitate cu Legea-cadru nr. 284/2010, actualizată, 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 
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 łinând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

155/12.08.2010 privind aprobarea Organigramei AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 În baza art. 81 alin. (2) lit. e) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 

215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de FuncŃii şi 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, conform 

Anexelor nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi 

încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

155/12.08.2010, Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

68/31.05.2011, precum şi Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

57/19.04.2011. 

 Art. 3. (1) Primarul şi AdministraŃia Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri conform competenŃelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 47 

Data: 27.03.2012 
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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 Organigramei, Statului de FuncŃii şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale Centrului 

Cultural European Sector 6 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate întocmit de Centrul Cultural European 

Sector 6; 

Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

            Având în vedere: 

-  prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare, O.U.G. nr. 63/30.06.2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

- prevederile art. 6 alin. (2) din OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 

118/2006 privind înfiinŃarea, organizarea şi desfăşurarea activităŃii 

aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Având în vedere prevederile art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Centrului Cultural 

European Sector 6, conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcŃii al Centrului Cultural 

European Sector 6 conform Anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare al Centrului Cultural European Sector 6 conform 

Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. În exercitarea atribuŃiilor, în funcŃie de cerinŃele şi 

bunul mers al instituŃiei, Directorul este împuternicit să facă 

modificări ori permutări de posturi în cadrul compartimentelor 

aparatului propriu, cu respectarea numărului total de posturi 

aprobate şi a normelor legale în vigoare. 
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Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Centrul Cultural 

European Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 48 

Data: 27.03.2012 
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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 acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate 

pentru activităŃi social umanitare, pentru FUNDAłIA 

FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAłIA JOYO- SPRIJIN 

SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN 

DIFICULTATE ŞI FUNDAłIA ESTUAR 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al Serviciului Public 

pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6; 

Luând act de Raportul comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

În conformitate cu prevederile art. 1 din H.C.G.M.B. nr. 

220/2011 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale 

în municipiul Bucureşti, pentru anul 2012, coroborate cu  

dispoziŃiile pct. 1.1.2, alin. (1) lit. s) din Normele Metodologice de 

aplicarea a H.C.G.M.B. nr. 340/2010 privind stabilirea nivelurilor 

impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, pentru anul 

2011, precum şi art. 250 alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1. Se aprobă scutirea la plata impozitului pe clădirile 

utilizate pentru activităŃi social umanitare pentru următoarele 

fundaŃii: 

- FUNDAłIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, pentru 

clădirea din Drumul Săbăreni, nr. 47-53, Sector 6; 

- FUNDAłIA JOYO-SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV 

PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE, pentru 

Centrul Social de Zi  ,,Casa Florian”  din Str. Lt. Av. Gheorghe 

Caranda, nr. 65, Sector 6; 

- FUNDAłIA ESTUAR, pentru clădirea din Str. Av. Lt. 

Gh. Negel nr.1-3, Sector 6. 

 Art. 2. Scutirea se acordă pentru anul 2012, pe perioada în 

care clădirile sunt utilizate pentru activităŃi social umanitare. 

  Art. 3. (1) Serviciul Public pentru FinanŃe Publice Locale 

Sector 6 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  
 

Gheorghe Floricică 
 
Nr.: 49 

Data: 27.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Strada 

Alexandru Borneanu nr. 20C”, Sector 6 pentru construire  

imobil multifuncŃional pe un teren în suprafaŃă de 378 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu - “Strada Alexandru Borneanu nr nr. 20C ”,  Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 43281/7/6;06/12/2010 şi raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungita in conformitate cu 

HCGMB nr. 324/2010 si HCGMB nr. 241/2011; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “ Strada. 

Alexandru Borneanu nr. 20C”, Sector 6, pentru construire imobil 

multifuncŃional pe un teren în suprafaŃă de 378 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 50 

Data: 27.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Valea Furcii 

nr. 138-140”, Sector 6 pentru construire locuinŃă 

pe un teren în suprafaŃă de 320,78 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu - “Valea Furcii nr 138-140 ”,  Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 39057/5/5;30/05/2011 şi 

raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

            łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită în conformitate cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010 şi H.C.G.M.B. nr. 241/2011; 

             În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Valea 

Furcii nr. 138-140”, Sector 6, pentru construire locuinŃă pe un 

teren în suprafaŃă de 320,78 m.p., proprietate privată persoană 

fizică. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 51 

Data: 27.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Eftimie 

Z. Croitoru nr. 26”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, 

pe un teren în suprafaŃă de 449 m.p., proprietate privată 

persoană fizică 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu - “Strada Eftimie Croitoru nr. 29 ”,  Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 24895/5/1;14/11/2011 şi 

raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

              łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită în conformitate cu 

HCGMB nr. 324/2010 si HCGMB  nr. 241/2011; 

             În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Eftimie Croitoru nr. 26”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe 

un teren în suprafaŃă de 449 m.p., proprietate privată persoană 

fizică. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 52 

Data: 27.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Ierbei 

nr. 8”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 341,65 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu - “Intrarea Ierbei nr. 8 ”,  Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 3469/3/1;30/05/2011 şi 

raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

              łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

             În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Intrarea 

Ierbei nr. 8”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 341,65 m.p., proprietate privată persoane fizice. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 53 

Data: 27.03.2012 



500 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea 

Golfului  nr. 1A”, Sector 6 pentru construire locuinŃă  

pe un teren în suprafaŃă de 195,1 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

             Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu - “Intrarea Golfului 1A”,  Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 38298/1/7;23/01/2012 şi 

raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

              łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungita in conformitate cu 

HCGMB nr. 324/2010 si HCGMB nr. 241/2011; 

             În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Intrarea 

Golfului nr. 1A”, Sector 6, pentru construire locuinŃă  pe un teren 

în suprafaŃă de 195,1m.p., proprietate privată persoană fizică. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 54 

Data: 27.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Orşova 

nr. 84D”, Sector 6 pentru construire locuinŃă şi garaj  

pe un teren în suprafaŃă de 420 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

             Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu “Strada Orşova nr. 84D”,  Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 385122/5/6;14/011/2011 şi 

raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

              łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită in conformitate cu 

HCGMB nr. 324/2010 si HCGMB nr. 241/2011; 

             În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

   Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Orşova nr. 84D”, Sector 6, pentru construire locuinŃă si garaj  pe 

un teren în suprafaŃă de 420 m.p., proprietate privată persoană 

fizică. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 55 

Data: 27.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada 

DâmboviŃa nr. 40”, Sector 6 pentru construire locuinŃe colective şi 

birouri pe un teren în suprafaŃă de 2532,69 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu - “DâmboviŃa nr. 40 ”,  Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 17389/3/7;30/05/2011 şi 

raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

              łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. “Coordonator – Sector 6” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

213/2005.  

             În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

    Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada 

DâmboviŃa nr. 40”, Sector 6, pentru construire locuinŃe colective 

si birouri pe un teren în suprafaŃă de 2532,69 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 
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  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 56 

Data: 27.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea 

Foşnetului, nr. 5”, Sector 6 pentru construire locuinŃă  

pe un teren în suprafaŃă de 250 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu - “Intrarea Foşnetului, nr. 5”,  Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 11859/3/2;30/05/2011 şi 

raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

              łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 



510 

 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită în conformitate cu 

HCGMB nr. 324/2010 şi HCGMB nr. 241/2011; 

             În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Intrarea 

Foşnetului nr. 5”, Sector 6, pentru construire locuinŃă  pe un teren 

în suprafaŃă de 250 mp., proprietate privată persoană fizică. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 



511 

 

 

 (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.: 57 

Data: 27.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea 

Frasinului nr. 16A”, Sector 6 pentru construire locuinŃă şi garaj 

pe un teren în suprafaŃă de 200 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

             Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu - “Intrarea Frasinului nr. 16A ”,  Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 17009/3/5;30/05/2011 şi 

raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

              łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită în conformitate cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010 şi H.C.G.M.B. nr. 241/2011; 

             În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Intrarea 

Frasinului nr. 16A”, Sector 6, pentru construire locuinŃă si garaj pe 

un teren în suprafaŃă de 200 m.p., proprietate privată persoană 

fizică. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 58 

Data: 27.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada 

Moineşti 50”, Sector 6 pentru construire locuinŃă  

pe un teren în suprafaŃă de 137 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

             Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu - “Strada Moineşti nr. 50 ”,  Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 30878/5/4;14/11/2011 şi 

raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

              łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită în conformitate cu 

HCGMB nr. 324/2010 şi HCGMB nr. 241/2011; 

             În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Moinesti nr. 50”, Sector 6, pentru construire locuinŃa pe un teren 

în suprafaŃă de 137 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 59 

Data: 27.03.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu  

- ,,Şos. VirtuŃii 6B”, Sector 6 pentru construire  

locuinŃe colective pe un teren 

în suprafaŃă  de 386,46 m.p., 

 proprietate privată persoană fizică 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu - ,,VirtuŃii nr. 6B”, Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 30056/5/3; 14/11/2011 şi raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

łinând seama de prevederile: 

- art. 56 alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G.-ul Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită în conformitate cu 

HCGMB nr. 324/2010 şi HCGMB nr. 241/2011; 

În temeiul prevederilor art. 81  alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1.  Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu - ,,Şos. 

VirtuŃii nr. 6B”, Sector 6 pentru construire locuinŃe colective pe un 

teren în suprafaŃă de 386,46 m.p., proprietate privată persoană 

fizică. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi  Departamentul Arhitect 

Şef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

              
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  
 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 60 

Data: 27.03.2012 
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