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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind prelungirea contractului de închiriere aprobat prin Hotărârea  

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 352/22.10.2009 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul 

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

 łinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

352/22.10.2009 privind aprobarea contractului de închiriere a imobilului situat în Splaiul 

IndependenŃei nr. 291-293, sector 6, necesar pentru mutarea temporară a aparatului de 

specialitate al Primarului General şi a membrilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe 

perioada consolidării imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 

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

ulterioare. 

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere aprobat prin Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 352/22.10.2009, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să negocieze preŃul 

chiriei, care nu poate fi mai mare decât cel actual să semneze toate celelalte clauze ale 

contractului pe toată perioada derulării acestuia. 

Art. 3 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcŃiile din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti din data de 29.11.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.11.2012 

Nr. 200 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Economice -  DirecŃia Buget; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

− Bugetul local : la venituri şi cheltuieli cu suma de -178.609 mii lei conform 

anexa  

     1. 1.1; 

− Bugetul instituŃiilor finanŃate din venituri proprii  şi subvenŃii: la venituri cu 

suma de         70.345 mii lei şi la cheltuieli cu suma de 70.610 mii lei conform 

anexa 1.1.2; 

− Bugetul creditelor externe cu suma de 0 lei conform anexa 1.1.3. 

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

opisul la prezenta hotărâre care fac parte integrantă din aceasta. 

Art. Ill. Primarul General va introduce modificările aprobate prin prezenta hotărâre în 

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

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

Bucureşti din data de 29.11.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.11.2012 

Nr. 201 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Memorandului având ca obiectiv realizarea servicului public de alimentare cu 

energie termică în municipiul Bucureşti – producere, transport, distribuŃie şi furnizare prin 

intermediul unui sistem integrat de alimentare centralizată cu energie termică 

 

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

raportul de specialitate comun al DirecŃiei Generale de Infrastructură şi Servicii Publice – DirecŃia 

UtilităŃi Publice şi AutorităŃii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP); 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

- Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Cu aplicarea prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 178/31.10.2012 privind împuternicirea 

Primarului General al Municipiului Bucureşti în vederea negocierii termenilor şi condiŃiilor unui 

Memorandum având ca obiectiv realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în 

municipiul Bucureşti – producere, transport, distribuŃie şi furnizare prin intermediul unui sistem 

integrat de alimentare centralizată cu energie termică, cu Ministerul Economiei, ComerŃului şi 

Mediului de Afaceri; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art. 45 alin. (2) din 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R ĂŞ T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Memorandului având ca obiectiv realizarea servicului public de alimentare 

cu energie termică în municipiul Bucureşti – producere, transport, distribuŃie şi furnizare prin 

intermediul unui sistem integrat de alimentare centralizată cu energie termică, prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti, în calitate de autoritate 

locală executivă, să întreprindă demersurile legale necesare în raport cu entităŃile implicate 

(Guvernul României, ministere, instituŃii publice, etc.) pentru atingerea obiectivului 

Memorandumului prevăzut în anexă, precum şi să semneze în numele municipiului Bucureşti, 

orice documente necesare în acest scop. 
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 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi Autoritatea Municipală şi Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor 

Publice (AMRSP) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.11.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.11.2012 

Nr. 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind declararea ca bunuri aparŃinând domeniului public a unor terenuri din Municipiul 

Bucureşti şi transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Patrimoniu; 

 Văzând avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de solicitarea nr. 10939/30.10.2012 a AdministraŃiei Domeniului Public Sector 

5 şi de motivaŃiile cuprinse în acesta; 

 Potrivit prevederilor: 

 ■ Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaŃiilor verzi din intravilanul 

localităŃilor, republicată; 

 ■ Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 ■ HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeŃelor; 

 În temeiul prevderilor art. 36, al. (2) lit. ,,c’’, art. 45, al. (3) şi art. 81, al. (2), lit. f şi al. (3) din 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 – Se declară ca bunuri aparŃinând domeniului public al Municipiului Bucureşti imobilele – 

terenuri amplasate între blocurile de locuinŃe, care prin proiectare şi execuŃie au destinaŃia de 

spaŃii verzi, locuri de joacă pentru copii. 

 

Art. 2 – Se aprobă transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 5 a imobilelor prevăzute 

la art. 1, pe perioadă nedeterminată. 

 

Art. 3 – Orice schimbare a destinaŃiei terenurilor transmise în administrare determină încetarea 

de drept a dreptului de administrare născut prin prezenta hotărâre. 

 

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

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

trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere şi fără intervenŃia instanŃelor de 

judecată; 

b) dacă se modifică situaŃia juridică a bunului; 
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c) în situaŃia în care pentru nevoi de interes public bunul va fi destinat altor scopuri, cu 

condiŃia înştiinŃării administratorului cu 30 de zile înainte. 

 

Art. 5 – În calitatea sa de administrator, Consiliul Local al Sectorului 5 are următoarele obligaŃii: 

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

b) să folosească bunul pentru uz şi utilitate publică şi numai cu destinaŃia stabilită (spaŃii 

verzi şi locuri de joacă); 

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

asigure permanent starea de curăŃenie şi pe căile de acces, a împrejurimilor 

corespunzătoare; 

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

ceară restituirea acestor cheltuieli; 

e) să efectueze la timp lucrările de întreŃinere în vederea preîntâmpinării şi remedierii 

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

toată durata administrării; 

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

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

bunurilor care le sunt date în admnistrare, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

 

Art. 6 – Anexa la HCGMB nr. 186/2008 privind însuşirea inventariului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Bucureşti se modifică şi se completează în mod corespunzător. 

 

Art. 7 – DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului General şi Consiliul Local 

Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.11.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.11.2012 

Nr. 203 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înfiinŃarea unei  

societăŃi comerciale 

 

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

raportul comun de specialitate al DirecŃiei Juridic şi al DirecŃiei Patrimoniu; 

 Luând în considerare raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând adresa Primăriei Sectorului 3 nr. 8166/12.10.2012 privind acordul pentru înfiinŃarea 

unei societăŃi comerciale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. f), lit. h) şi alin.(3) 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: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte Consiliului Local al Sectorului 3, să hotărască cu privire la 

înfiinŃarea unei societăŃi comerciale care are drept scop o mai bună gospodărire a bunurilor 

imobile aparŃinând domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti date, aflate şi dobândite în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 3. 

 Art. 2 Societatea comercială va putea contracta credite bancare doar cu acordul expres al 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.11.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.11.2012 

Nr. 204 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la cooperarea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 cu AsociaŃia ,,Centrul 

Creştin Bucureşti’’ în vederea implementării proiectului  

,,Centrul Pilot MultifuncŃional România Kids’’ 

 

 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 DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte şi sport, raportul Comisiei sănătate şi 

protecŃie socială şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 292/2011 privind asistenŃa socială; 

- Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) 

lit. q) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să 

hotărască cu privire la cooperarea, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6 cu AsociaŃia ,,Centrul Creştin Bucureşti’’ în vederea implementării proiectului 

,,Centrul Pilot MultifuncŃional România Kids’’ 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 6 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 29.11.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Bucureşti, 29.11.2012 

Nr. 205 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aderarea Municipiului Bucureşti la OrganizaŃia mondială a oraşelor şi 

administraŃiilor locale în domeniul guvernării electronice (We Go) 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Afaceri Externe şi Protocol; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, cooperare şi asociere cu alte 

autorităŃi publice, raportul Comisiei pentru relaŃia cu Uniunea Europeană şi avizul Comisiei 

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

 łinând cont de avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Externe nr. H2 – 

1/4281/08.11.2012; 

 Luând în considerare faptul că aderarea la OrganizaŃia mondială a oraşelor şi 

administraŃiilor locale în domeniul guvernării electronice (We Go) conduce la realizarea de 

schimburi de experienŃă în domeniul guvernării electronice şi la promovarea tehnologiei 

informaŃiei în vederea îmbunătăŃirii serviciilor on-line; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), art. 16, art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) şi art. 45 

alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă aderarea Municipiului Bucureşti la OrganizaŃia mondială a oraşelor şi 

administraŃiilor locale  în domeniul guvernării electronice (We Go) începând cu anul 2012. 

 Art. 2 Se aprobă cuantumul cotizaŃiei anuale în sumă de 6.000 USD, aferent calităŃii de 

membru cu drepturi depline a Municipiului Bucureşti la OrganizaŃia mondială a oraşelor şi 

administraŃiilor locale în domeniul guvernării electronice (We Go) şi plata acesteia începând cu 

anul 2012. 

 Art. 3 Cotele aferente cotizaŃiilor anuale vor fi incluse în bugetele anuale ale Municipiului 

Bucureşti. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.11.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

ANGELESCU RAMIRO ROBERT EDUARD Tudor Toma 

Bucureşti, 29.11.2012 

Nr. 206 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de atribuire propusă de către ,,Comisia de evaluare a situaŃiilor sociale 

deosebite în care se găsesc cetăŃenii Municipiului Bucureşti’’ 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei SpaŃiu Locativ şi cu Altă DestinaŃie’’; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În baza prevederilor: 

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

- Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii locuinŃei nr. 114/1996; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

330/2009 privind repartizarea locuinŃelor achiziŃionate din fonduri proprii ale Municipiului 

Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2, alin. (5) lit. a) şi art. 45 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă lista de atribuire propusă de către ,,Comisia de evaluare a situaŃiilor 

sociale deosebite în care se găsesc cetăŃenii Municipiului Bucureşti’’ cu persoanele nominalizate 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.11.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.11.2012 

Nr. 207 
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Anexă la Hotărârea C.G.M.B. 

Nr. 207/29.11.2012 

 

Lista de atribuire propusă de către ,,Comisia de evaluare a situaŃiilor sociale deosebite în care se 

gasesc cetăŃenii Municipiului Bucureşti’’ 

 

1. Avramescu Ana 12. Monopol Mihaela-Valentina 

2. Badea Ion 13. Marin Nicolae 

3. Bulbuc Petrică 14. Nica Maria 

4. Ciorogariu Angela 15. Nicolae Ana-Maria 

5. Cojanu Georgeta 16. Oancea Ileana 

6. Călin Marin 17. Pascu Octavian 

7. Ceauşescu Cristian 18. Pavel Gillbert 

8. DăncăneŃ Maria 19. Raicu Elena-LuminiŃa 

9. Ganea Dumitru 20. Toma Aurica 

10. Ilie Liliana-Camelia 21. Vidroi Nicolae 

11. Iuha Mihai 22. Vasiliu Maria 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 228/28.11.2011 privind aprobarea proiectului 

,,Implementarea unui sistem integrat de e-sănătate în cadrul Spitalului de Boli Cronice ,,Sf. 

Luca’’ pentru facilitarea accesului cetăŃenilor la servicii medicale de calitate’’ şi a 

cheltuielilor legate de proiect prin Programul OperaŃional Sectorial Creşterea 

CompetitivităŃii Economice 2007-2013, Axa Prioritară III, Domeniul Major de IntervenŃie 2, 

OperaŃiunea 4 SusŃinerea implementării de soluŃii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii 

de broadband acolo unde este necesar 

 

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

raportul comun de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii, DirecŃiei Management 

Proiecte şi FinanŃări Externe, AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi 

Spitalului de Boli Cronice ,,Sf. Luca’’; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

Comisiei Europene nr. 3472/12.07.2007, 

 Conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară III - ,,Tehnologia 

InformaŃiei şi ComunicaŃiilor pentru sectoarele privat şi public’’, Domeniul Major de IntervenŃie 2 - 

,,Dezvoltarea şi creşterea eficienŃei serviciilor publice electronice’’, OperaŃiunea 4 - ,,SusŃinerea 

implementării de soluŃii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii de broadband acolo unde este 

necesar’’ – proiecte la nivel local; 

 Având în vedere prevederile: 

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

efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin Programele OperaŃionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Economiei şi FinanŃelor nr. 2241/22.07.2008, pentru aprobarea listelor 

de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanŃate în cadrul operaŃiunii 3.1.4 ,,SusŃinerea conectării 

şcolilor la broadband’’ din domeniul major de intervenŃie 3.1 ,,SusŃinerea utilizării tehnologiei 

informaŃiei şi comunicaŃiilor’’ şi în cadrul operaŃiunilor din domeniul major de intervenŃie 3.2 

,,Dezvoltarea şi creşterea eficienŃei serviciilor publice electronice’’, Axa prioritară 3 ,,Tehnologia 

informaŃiei şi comunicaŃiilor pentru sectoarele privat şi public’’ din cadrul Programului operaŃional 

sectorial ,,Creşterea competitivităŃii economice’’ (POS CCE) 2007-2013; 

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

financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 - Hotărârii de Guvern nr. 218/23.03.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

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

financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă; 

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

ulterioare. 

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

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

ulterioare. 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Art. 2 din Hotărârea C.G.M.B nr. 228/2011 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 ,,Se aprobă sursele de fiananŃare ale proiectului astfel: 

►Valoarea totală proiect 2.021.200 lei (inclusiv TVA) din care: 

 ○ Valoare eligibilă a proiectului 1.400.000 lei din care: 

■ 1.372.000 lei – asistenŃă financiară nerambursabilă FEDR (Fondul European de 

Dezvoltare Regională) şi buget stat; 

■ 28.000 lei – contribuŃie eligibilă solicitant, reprezentând 2% din valoarea totală 

eligibilă a proiectului 

○ Cheltuieli neeligibile – 621.200 lei’’ 

 Art. II Art. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 228/2011 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 ,,Se aprobă finanŃarea de la bugetul Spitalului de Boli Cronice ,,Sf. Luca’’, a contribuŃiei 

proprii în valoare de 28.000 lei, reprezentând 2% din partea eligibilă a proiectului.’’ 

 Art. III Art. 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 228/2011 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 ,,Se aprobă finanŃarea de la bugetul Spitalului de Boli Cronice ,,Sf. Luca’’ a cheltuielilor 

neeligibile în valoare de 621.200 lei’’. 

 Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 228/2011 rămân neschimbate. 

 

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

Bucureşti din data de 29.11.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

ANGELESCU RAMIRO ROBERT EDUARD Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.11.2012 

Nr. 208 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind repartizarea pe sectoarele municipiului Bucureşti a sumelor pentru finanŃarea 

drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaŃie pentru elevii din 

învăŃământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copii preşcolari din 

grădiniŃele de stat şi private cu program normal de 4 ore, conform OUG nr. 61/2012 

 

 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 din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 33 din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 61/2012 

privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (2) şi art. 81 din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 În aplicarea prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 61/2012, se 

repartizează în trimestrul IV 2012 suma de 129 mii lei în completarea sumelor repartizate prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 40/23.02.2012 către Sectorul 4. 

 Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului 

Bucureşti şi Consiliului Local al Sectorului 4. 

 

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

Bucureşti din data de 29.11.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

ANGELESCU RAMIRO ROBERT EDUARD Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.11.2012 

Nr. 209 
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SSEERRVVIICCIIUULL  SSEECCRREETTAARRIIAATT  GGEENNEERRAALL,,  AAUUDDIIEENNłłEE  
 

 

Nr.K/3900/09.11.2012 

NOTĂ-. 

de rectificare a erorii materiale 

 
 Având în vedere adresa nr.28728/01.11.2012 primită de la DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 În temeiul art.71 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun rectificarea erorii 

materiale apărută în cuprinsul art.5 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.189/27.10.2011 privind aprobarea încheierii Protocoalelor de predare-preluare a etajului II, 

boxele nr. 6, 7, nr. 9, pivniŃa nr. 3 de la subsol, camera de serviciu nr. 1, podul nr. 1 de la 

mansardă, cotă parte indiviză din părŃile de folosinŃă comună a imobilului şi terenul aferent în 

suprafaŃă de 218,33 mp - ce reprezintă 1/3 din suprafaŃa totală de 655,00 mp din imobilul situat 

în Bucureşti, Sector 1, Calea DorobanŃilor nr. 187, cu obligaŃia menŃinerii afectaŃiunii imobilului 

pe o perioadă de 5 ani, după cum urmează: 

 

- la art.5 în loc de "Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, domnul Lungu Corneliu şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri" se va citi: "Primarul Sectorului 

1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, Kroner Adina, Popescu Dragoş-Radu, Popescu Vladimir, Dumitrescu Alexandru 

Sergiu, Rădulescu Marius Octavian, Rădulescu Sorin Adrian, Ernest Cristina Ioana, 

Horman Carmen şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri" 

 

SECRETAR, 

REMUS ALEXANDRU MOLDOVEANU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenŃi unor obiective de 

investiŃii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1 

 Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia InvestiŃii; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

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

 Ținând seama de prevederile art. 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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, republicate, cu modificările și 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 termică a imobilelor din sectorul 1, conform Anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal 

constituite cu această destinație. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Management Economic și Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr . :  231 
Data: 08.11.2012 



23 

 

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 

 

 Văzând Expunerea de motive a primarului sector 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Management Economic; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

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

utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar; 

 În temeiul art. 45, alin.(2), lit. a), art. 81, alin.(2), lit. d) și art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicate, 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 1.394.418,91 mii lei se diminuează cu 110,05 mii lei 

devenind 1.394.308,86 mii lei, conform Anexei nr. 1 şi este structurat pe secŃiuni, după cum 

urmează: 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 827.905,52 mii lei;  

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de   566.403,34 mii lei; 

 

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

municipiului Bucureşti in suma de 1.088.664,08 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel : 

 Veniturile bugetului local în sume de 1.062.560,39 mii lei şi sunt repartizate pe secŃiuni, 

conform anexei nr.1.1, astfel: 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE in valoare de 797.440,87 mii lei;  

-SECłIUNEA DE DEZVOLTARE in valoare de 265.119,52 mii lei; 

 Veniturile bugetului instituŃiilor publice şi activităților finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii în valoare de 26.103,69 mii lei un se rectifică şi sunt repartizate pe secŃiuni, astfel: 
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- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 25.715,64 mii lei;  

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

 

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

suma de 1.394.308,86 mii lei, conform anexei nr.1, după cum urmează : 

 Bugetul local în suma de 1.142.504,97 mii lei să se rectifică rămânând la aceeași valoare 

fiind structurat pe secțiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 

(1) 1.142.504,97 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.02, conform 

anexei nr. 1.2.1, din care : 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 797.440,87 mii lei;  

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de   345.064,10 mii lei; 

(2) 41.611,03 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 51.02, din care : 

- Secțiunea de funcționare este în suma de 39.432,65 mii lei se rectifică conform 

anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1); 

- Secțiunea de dezvoltare este in suma de 2.178,38 mii lei; 

(3) 29.631,55 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din 

care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 27.536,28 mii lei;  

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

(4) 43.661,34 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, 

din care: 

- Secțiunea de funcționare este în valoare de 43.661,34 mii lei rectificându-se 

conform anexei nr.1.2.1.2 (1.2.1.2.1); 

(5) 476,40 mii lei pentru Apărare NaŃională capitolul 60.02, din care :  

- Secțiunea de funcționare este în suma de 465,00 mii lei;  

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

(6) 45.290,61 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă NaŃională capitolul 61.02, din care  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 21.905,00 mii lei;  

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 34.385,61 mii lei; 

(7) 259.151,03 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02, din care:  

- Secțiunea de funcționare este în suma de 249.602,92 mii lei; 

- Secțiunea de dezvoltare este în suma de 9.548,11 mii lei; 

(8) 38.909,00mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :  

- Secțiunea de funcționare este în suma de 13.537,00 mii lei;  

- Secțiunea de dezvoltare este în suma de 25.372,00 mii lei; 

(9) 131.071,03 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care :  

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 102.229,20 mii lei ; 

 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 28.841,83 mii lei; 

(10)     146.195,50 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială capitolul 68.02, din care  : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 105.579,40 mii lei;  
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- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 40.616,10 mii lei; 

(11) 215.656,12 mii lei pentru capitolul 70.02 LocuinŃe, Servicii şi Dezvoltare 

Publică, din care : 

-SecŃiunea de funcŃionare este în suma de 20.762,70 mii lei; 

-SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 194.893,42 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

(12) 135.308,50 mii lei pentru ProtecŃia Mediului capitolul 74.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în suma de 135.000,00 mii lei;  

- SecŃiunea de dezvoltare este în suma de 308,50 mii lei, nu se rectifică. 

(13) 39.496,28 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care : 

 - SecŃiunea de funcŃionare este în suma de 37.729,38 mii lei;  

- SecŃiunea de dezvoltare este în suma de 1.766,90 mii lei; 

(14) 16.046,58 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncŃionale 87.02, din care:  

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

- SecŃiunea de dezvoltare este în suma de 16.046,58 mii lei ; 

 Deficitul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 79.944,58 mii lei este finanŃat din 

excedentul anilor precedenŃi, conform pct. 4.19 din OMFP nr. 2839/14.12.2010 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciŃiului bugetar al anului 2010, care 

prevede: “ Excedentul bugetelor locale reflectat, începând cu anul 2011, în contul 82.98.02 

Excedent- se utilizează, în baza hotărârilor autorităților 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 plaților restante 

se reportează in exercițiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităților 

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

 Bugetul instituŃiilor publice şi activitățțțților finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii în suma de 31.267,70 mii lei nu se rectifică şi este repartizat pe secŃiuni, astfel : 

(1) 31.267,70 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 30.464,65 mii lei;  

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

(2) 63,92 mii lei pentru Ordine şi Siguranța Națională capitolul 61.10, din care:  

- SecŃiunea de funcŃionare este în suma de 63,92 mii lei, nu se rectifică; 

(3) 18,650,78 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.10, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în suma de 18,262,73 mii lei;  

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

(4) 2.070,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenŃă socială capitolul 68.10, din care: 

- Secțiunea de funcționare este în suma 2.070,00 mii lei, nu se rectifică ; 

(5) 10.483,00 mii lei pentru Locuințe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10 din care: 

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

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 415,00 mii lei. 
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 Deficitul înregistrat la nivelul secțiunii de funcționare în valoare de 4.749,01 mii lei este 

finanțat din excedentul anilor precedenți. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secțiunii de dezvoltare în valoare de 415,00 mii lei este 

finanțat din excedentul anilor precedenți. 

 

 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2012 în suma de 220.646,24 mii lei se rectifică 

devenind 220.536,19 mii lei conform anexei nr. 1.3 şi este repartizat pe secțiunea de dezvoltare, 

după cum urmează: 

(1) 220.536,19 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06 conform 

anexei nr. 1.3.1 : 

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

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

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

anexei nr. 1.3.1.1 (1.3.1.1.1). 

 Art.4. Se aprobă listele de investiții în sumă de 537.318,68 mii lei, conform programului de 

investiții publice, din care: 

 - 315.979,44 mii lei – buget local ; 

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

 - 803,05 mii lei – suma alocată pentru instituŃii publice şi activităŃii finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii ; 

 Art.5. Primarul sectorului 1, DirecŃia Management Economic, DirecŃia Investiții şi Serviciul 

Secretariat General, Audiențe, 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 . :  23 2  
Data: 08.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea programului local multianual de creșșșștere a performanŃei energetice a 

blocurilor de locuinŃe din sectorul 1 al municipiului Bucureșșșști pentru perioada 2013-2014 

 

 Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit 

de Direcția Investiții ; 

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

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 20, lit. i) şi j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 2, lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 

18/2009 privind creşterea performanței energetice a clădirilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/2008 privind aprobarea 

preluării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanŃării cheltuielilor ce revin în sarcina 

asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate 

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

administrației publice locale, republicate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă programul privind creşterea performanței energetice a blocurilor de 

locuințe din sectorul 1 al municipiului Bucureşti ca program local multianual prioritar, pentru 

perioada 2013-2014, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art 2. Finanțarea programului local de creştere a performanței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sectorul 1 se va realiza din surse legal constituite ale bugetului Consiliului Local al 

Sectorului 1. 

 Art 3. Lucrările de intervenție pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din 

programul de investiții local, incluse în programul național se vor finanța și din alocațiile de la 

bugetul de stat, cu respectarea prevederilor legale. 

 Art 4. Primarul sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții şi Serviciul 

Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competențelor. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr . :  23 3  
Data: 08.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

180/05.09.2012 privind aprobarea contractării directe de către sectorul 1 al municipiului 

Bucureșșșști, a unei finanțțțțări rambursabile interne/externe, în baza garanțțțțiilor proprii, de la 

bănci comerciale sau alte instituțțțții de credit pentru finanțțțțarea unor obiective de investiŃii, 

în valoare de 182.000.000 euro sau contravaloarea în lei 

 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. b), ale art. 45, alin. (2), art. 63, alin. (1), lit. c) şi alin. 

(4), lit. c), art. 81, alin. (2), lit. d), precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. b), alin. (3) şi alin. (6) din Legea 

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. și f) g) și art. 61, alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, corelate cu 

prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea 

contului de încheiere a exercițiului bugetar; 

 Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgentă a Guvernului României nr. 64/2007 

privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile Hotărârii 

Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de 

Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 14, lit. (c) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului României 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 și completările ulterioare; 

 În concordanŃă cu prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

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

 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, 

 Ținând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte 

sau convenŃii; 

 Luând act de: 

a) expunerea de motive prezentată de Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, în 

calitatea sa de inițiator; 

b) raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică împreună cu Direcția de 

Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. G 

1629/08.11.2012, respectiv nr.J 2463/08.11.2012; 
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 Constatând necesitatea de a aduce modificări şi completări la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 180/05.09.2012 pentru asigurarea resurselor financiare necesare realizării 

investiŃiilor publice de interes local şi optimizarea capacităŃii de îndatorare pe termen lung,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă modificarea titlului Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

180/05.09.2012 şi va avea următorul cuprins: “Hotărâre privind aprobarea contractării directe de 

către sectorul 1 al municipiului Bucureșșșști, a unei finanțțțțări rambursabile interne/externe, în 

baza garanțțțțiilor proprii, de la bănci comerciale sau alte instituțțțții de credit pentru finanțțțțarea 

unor obiective de investițțțții, în valoare de 86.000.000 euro sau contravaloarea în lei”. 

 

 Art. 2. - Se aprobă modificarea si completarea prevederilor art.1 ale Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 180/05.09.2012 si va avea următorul cuprins: 

 “Art.1. Se aprobă contractarea directă de către sectorul 1 al municipiului Bucureşti a 

unei finanŃări rambursabile interne/externe de la bănci comerciale sau alte instituŃii de credit 

în valoare de 86.000.000 euro sau contravaloarea în lei, în baza garanțțțțiilor proprii, cu o 

maturitate de până la 20 de ani, perioada de tragere șșșși grațțțție de până la 4 ani“. 

 

 Art. 3. – Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiții din Anexa nr. 1 prevăzută la art.2 

din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 180/05.09.2012, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. (1) Garantarea împrumutului intern/extern se face cu veniturile bugetului local al 

sectorului 1 al municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care sectorul 1 al municipiului 

București va garanta anual va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor si a comisioanelor 

referitoare la acest împrumut. 

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României 

si acesta va fi plătit din bugetul local sau/şi din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice 

locale. 

(3) Se împuterniceşte primarul sectorului 1 al municipiului București să semneze în numele şi 

pentru sectorul 1 al municipiului București acordul de garantare a împrumutului intern/extern şi să 

semneze în numele şi pentru sectorul 1 al municipiului București toate documentele necesare 

obŃinerii autorizării de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale şi derulării finanŃării 

rambursabile interne/externe. 
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 Art. 5. Se împuternicește primarul sectorului 1 al municipiului București să negocieze, pentru 

si în numele sectorului 1 al municipiului București, termenii si condițiile finanțării, să semneze 

Acordul de garantare a împrumutului, Contractul de Finanțare ce urmează a se încheia cu bănci 

comerciale sau alte instituții de credit , precum şi orice alte modificări şi completări convenite de 

către părŃile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate 

deveni necesară în legătură cu încheierea şi punerea în executare a contractului de împrumut 

intern/extern. 

 

 Art. 6. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.180/05.09.2012 rămân 

nemodificate şi se reconfirmă valabilitatea acesteia. 

 

 Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul sectorului 1 al 

municipiului București, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Serviciul Secretariat 

General, Audiențe, conform competențelor. 

 

 Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului sectorului 1 al municipiului 

București, în termenul prevăzut de lege, primarului sectorului 1 al municipiului București și prefectului 

municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al 

Municipiului București, precum și pe pagina de internet www.primariasectorului1.ro. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 

Nr.:  234  
Data: 08.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractării directe de către sectorul 1 al municipiului Bucureșșșști 

a unei finanțțțțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, 

în baza garanțțțțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investițțțții, 

în vederea asigurării finanțțțțării unor obiective de investițțțții privind creșșșșterea performanțțțței 

energetice a blocurilor de locuințțțțe din sectorul 1 al municipiului Bucureșșșști 

 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b) si alin. (4). lit. b), ale art. 45. alin. (2). lit. b), art. 

49, art. 63, alin. (1), lit. c) şi alin. (4) lit. c), art. 81, alin. (2), lit. d), precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. 

b), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1), lit.”f” si ”g” si art.61, alin.(1) din Legea 

nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1 6 a atribuțiilor 

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

rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar şi ale Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către 

consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe 

pentru investiții; 

 Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de UrgenŃă a Guvernului României nr.64/2007 privind 

datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de dispozițiile Hotărârii 

Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componenŃa şi funcționarea Comisiei de 

autorizare a finanțărilor rambursabile locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordantă cu prevederile Ordonanței de UrgenŃă a Guvernului României nr.18/2009 

privind creșterea performanŃei energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/2008 privind aprobarea 

preluării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanțării cheltuielilor ce revin în sarcina asociațiilor 

de proprietari pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 263/2009 privind 

aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a tarifării unei părți din cheltuielile aferente 

lucrărilor de intervenție la blocurile de locuințe de pe raza administrativă a Sectorului 1 a Municipiului 

București. 
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 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 pentru 

aprobarea programului multianual privind creșterea performanŃei energetice a blocurilor de locuințe 

din sectorul 1 al municipiului București în perioada 2013-2014; 

 Potrivit prevederilor art.14, lit.(c) din Ordonanța de UrgenŃă a Guvernului României nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii , cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 Luând în considerare prevederile art.9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 Ținând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte 

sau convenții; 

 Luând act de: 

a) expunerea de motive prezentată de primarul sectorului 1 al municipiului București, în calitatea 

sa de inițiator; 

b) raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică împreună cu Direcția de Investiții din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. G 1629/08.11.2012, respectiv nr.J 

2463/08.11.2012; 

c) oferta indicativă transmisă de reprezentanții Băncii Europene de Investiții înregistrată sub nr. 

33476/07.11.2012 (a cărei traducere autorizată este prezentată în copie); 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice 

de interes local, ale căror documentații tehnico - economice au fost aprobate prin Hotărârile 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr.162/14.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenți unor obiective de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din 

sectorul 1, nr.215/31.10.2012 privind modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 162/14.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de 

investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, nr.229/31.10.2012 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul 

programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1 şi nr. 231/08.11.2012 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul programului de 

reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se aprobă contractarea directă de către sectorul 1 al municipiului București a unei 

finanțări rambursabile externe, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, in 
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valoare de până la 157 000 000 euro, cu perioadă de valabilitate de 20 de ani şi o perioadă de graŃie 

de 4 ani, precum şi termenii de referință, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre (a cărei traducere autorizată este prezentată în copie). 

 Art. 2. Contractarea şi garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 se fac pentru 

realizarea unor obiective de investiții publice de interes local incluse in Programul multianual privind 

creșterea performanŃei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 1 al municipiului București. 

 Art. 3. (1) Obiectivele de investiții a căror finanțare poate fi asigurată din finanțarea 

rambursabilă prevăzută la art. 1 sunt cuprinse in Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 (2) Finanțarea obiectivelor cuprinse în Anexa nr. 2 se va asigura astfel: 

a) in cuantum de până la 75% din finanțarea rambursabilă externă prevăzută la art. 1; 

b) în cuantum de cel puțin 25% din bugetul local si/sau alte surse legal constituite.  

 Art. 4. Din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București se asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror taxe şi avize aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local prevăzute în 

Anexa prezentei; 

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1. 

 Art. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 

credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 1 al Municipiului București 

următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor localei precum şi orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia; 

b)  valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract; 

c)gradul de îndatorare a sectorului 1 al municipiului București; 

d)durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graŃie şi a perioadei de 

rambursare a finanțării rambursabile; 

e)dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile; 

f)plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 

 (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 

 Art. 6. (1) Garantarea împrumutului se face cu veniturile bugetului local al sectorului 1 al 

municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care sectorul 1 al municipiului București va garanta 

anual va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la acest 

împrumut. 

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României 

şi acesta va fi plătit din bugetul local sau/si din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice 

locale. 

(3) Se împuternicește primarul sectorului 1 al municipiului București să semneze în numele şi 
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pentru sectorul 1 al municipiului București acordul de garantare a împrumutului şi să semneze în 

numele şi pentru sectorul 1 al municipiului București toate documentele necesare obŃinerii autorizării 

de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale şi derulării finanŃării rambursabile externe. 

 Art. 7. Se împuternicește primarul sectorului 1 al municipiului București să negocieze, 

pentru şi în numele sectorului 1 al municipiului București, termenii şi condițiile finanțării, să 

semneze Acordul de garantare a împrumutului, Contractul de FinanŃare ce urmează a se încheia 

cu Banca Europeană de Investiții, precum şi orice alte modificări şi completări convenite de către 

părŃile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni 

necesară în legătura cu încheierea şi punerea in executare a contractului de împrumut extern. 

 Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul sectorului 1 al 

municipiului București, Direcția Management Economic, Direcția Investiții şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe, conform competenŃelor. 

 Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului sectorului 1 al municipiului 

București, în termenul prevăzut de lege, primarului sectorului 1 al municipiului București şi prefectului 

municipiului București şi se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al 

Municipiului București, precum si pe pagina de internet www.primariasectorului1.ro. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:  235  
Data: 08.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modului de soluțțțționare a ofertei de închiriere a imobilului situat în 

Bucureșșșști, ȘȘȘȘos. Kiseleff nr. 9, sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1; 

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

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

 Ținând seama de dispoziŃiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 

mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere DispoziŃia nr. 15182/09.12.2011 a primarului general al municipiului 

Bucureşti, potrivit căreia se restituie în natură, in proprietatea doamnei Deleanu Maria Alexandra 

Ana, imobilul situat in Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr. 9 (fost 11), sectorul 1, compus din teren în 

suprafaŃă de 2359,57 mp şi construcŃii tip B (P; S+P+E+M - corp administrativ, cabană poartă) care 

se identifică conform raportului de expertiză tehnică topografică extrajudiciară, întocmit de expert 

tehnic judiciar Hogea Constantin, anexă la dispoziŃie, cu obligaŃia respectării dreptului de acces 

pentru construcŃiile care nu se restituie. Predarea-preluarea bunului prevăzut la art. 1 se face pe 

bază de protocol de predare-preluare încheiat de Consiliul Local Sector 1, cu respectarea 

dispoziŃiilor art. 16 alin. 1, pct. 1 şi 2 din anexa 2 lit. „a” din Legea nr. 10/2001, republicată, cu 

obligaŃia menŃinerii afectaŃiunii pe o perioadă de 5 ani; 

 Luând în considerare şi contractul de vânzare-cumpărare de drepturi succesorale asupra unui 

bun ereditar, autentificat sub nr. 555/26.04.2007, încheiat între Deleanu Maria Alexandra Ana şi 

Stoica Nicolae şi Dumitrescu TanŃi Virginica şi Ciorobea, precum şi Actele AdiŃionale nr. 1 şi nr.2; 

 Ținând seama de convocarea formulată de doamna Virginica TanŃi Dumitrescu, înregistrată la 

sectorul 1 al municipiului București sub nr. 9195/27.03.2012 şi la Direcția Generală de AsistenŃă 

Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 11796/ 28.03.2012; 

 Văzând adresa doamnei Virginica TanŃi Dumitrescu, înregistrată la sectorul 1 al municipiului 

București sub nr. 17742/11.06.2012 şi la Direcția Generală de AsistenŃă Socială și Protecția Copilului 

Sector 1 sub nr. 22629/18.06.2012, precum şi adresa - răspuns înregistrată sub nr. 

A123/11.07.2012; 



36 

 

 Luând în considerare adresa doamnei Virginica TanŃi Dumitrescu şi a domnului Ciorobea 

Adrian, înregistrată la sectorul 1 al municipiului București sub nr. 28710/26.09.2012 şi la Direcția 

Generală de AsistenŃă Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 37122/02.10.2012; 

 Ținând seama de Notificarea formulată de doamna Virginica TanŃi Dumitrescu şi domnul 

Ciorobea Adrian, înregistrată la Direcția Generală de AsistenŃă Socială și Protecția Copilului Sector 1 

sub nr. 37542/04.10.2012; 

 Văzând Notificarea formulată de doamna Virginica TanŃi Dumitrescu şi domnul Ciorobea 

Adrian, înregistrată la sectorul 1 al municipiului București sub nr. 30148/04.10.2012 şi la Direcția 

Generală de AsistenŃă Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 38591/12.10.2012;  

 Luând în considerare adresele răspuns înregistrate la Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 27087/15.10.2012, nr. 28126/25.10.2012 şi nr. 

28984/01.11.2012; 

 Având în vedere precizările SocietăŃii de AvocaŃi „Dragnea & AsociaŃii” elaborate în legătură cu 

situaŃia juridică a imobilului situat în Bucureşti, Şos. Kiseleff nr. 9, Sector 1; 

 Ținând seama de procesul-verbal încheiat la data de 23.01.2012, ora 10.00-10.30 de către 

executorul judecătoresc, în Dosarul de executare nr. 2635/2011; 

 Văzând încheierea nr. 1296/03.02.2005, emisă de Judecătoria Sectorului 1 -Biroul de Carte 

funciară, Încheierile nr. 6348/14.02.2012, nr. 6604/15.02.2012, nr. 34393/29.06.2012, nr. 

48514/06.09.2012 ale Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti, emise pe 

rând la solicitarea părŃilor care arată un interes faŃă de imobilul în discuŃie; 

 Luând în considerare minuta întâlnirii din data 07.05.2012 încheiată între doamna Dumitrescu 

TanŃi Virginica pe de o parte şi secretarul sectorului 1 şi reprezentantul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

 Având în vedere certificatul de grefă eliberat de Tribunalul București-secția a V-a Civilă in 

dosarul nr. 1875/3/2012 prin care se certifică că pe rolul instanŃei judecătoreşti se află dosar având 

ca obiect Legea nr.10/2001, reclamanŃi fiind sectorul 1 al municipiului Bucureşti - prin primarul 

sectorului 1, Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, iar pârâŃi municipiul Bucureşti, primarul general al municipiului 

Bucureşti, Deleanu Maria Alexandra Ana, fiind formulată şi cerere precizatoare solicitând să fie 

introduşi in calitate de pârâŃi Dumitrescu TanŃi Virginica şi Ciorobea Adrian; 

 Luând în considerare adresa InstituŃiei Prefectului municipiului Bucureşti, înregistrată la 

sectorul 1 al municipiului București nr. 1684/02.10.2012 şi la Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 376/12.10.2012 referitoare la imobilul situat in 

Bucureşti, Şos. Kiseleff nr. 9, sector 1 şi dispoziŃiile emise de primarul general al municipiului 

Bucureşti în legătură cu acesta; 
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 Văzând contestaŃia formulată de doamna Deleanu Maria Alexandra Ana împotriva DispoziŃiei 

nr. 15181/09.12.2011 emisă de primarul general al municipiului Bucureşti, în legătură cu imobilul 

situat în Bucureşti, Şos. Kiseleff nr. 9, sector 1 ce formează obiectul dosarului nr. 77332/3/2011 aflat 

pe rolul Tribunalului Bucureşti, SecŃia a III-a Civilă, în care DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 a formulat cerere de intervenŃie principală; 

 łinând seama de situaŃia de fapt şi de drept a imobilului situat in Bucureşti, Şos. Kiseleff nr. 9, 

sectorul 1, precum şi de faptul că pe rolul instanŃelor judecătoreşti sunt în curs de judecată cererile 

formulate pentru anularea dispoziŃiilor primarului general al municipiului Bucureşti emise în materia 

Legii nr. 10/2001 în legătură cu acest imobil, fapt ce impune prudenŃă şi gestionarea 

corespunzătoare a intereselor legitime ale sectorului 1 până la soluŃionarea situaŃiei juridice a 

imobilului, atât în ceea ce priveşte litigiile aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti, cât şi în faŃa 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (3), art. 81, alin. (2), lit. f) 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 DispoziŃia nr. 15182/09.12.2011 a primarului general al municipiului 

Bucureşti potrivit căreia se restituie în natură, in proprietatea doamnei Deleanu Maria Alexandra 

Ana, imobilul situat în Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr. 9 (fost 11), sectorul 1, compus din teren in 

suprafaŃă de 2359,57 mp şi construcŃii tip B (P; S+P+E+M – corp administrativ, cabană poartă), care 

se identifică conform raportului de expertiză tehnică topografică extrajudiciară, întocmit de expert 

tehnic judiciar Hogea Constantin, anexa la dispoziție, cu obligația respectării dreptului de acces 

pentru construcțiile care nu se restituie. Predarea-preluarea bunului prevăzut la art. 1 se face pe 

baza de protocol de predare-preluare încheiat de Consiliul Local Sector 1, cu respectarea 

dispozițiilor art. 16 alin. 1, pct. 1 şi 2 din anexa 2 lit. „a” din Legea nr. 10/2001, republicată, cu 

obligația menținerii afectațiunii pe o perioadă de 5 ani. 

 Art.2. Se ia act de notificările şi propunerile de închiriere ale imobilului menționat la art. 1 din 

prezenta hotărâre, formulate de doamna Dumitrescu TanŃi Virginica şi domnul Ciorobea Adrian. 

 Art.3. Se ia act că pe rolul instanțelor judecătorești sunt în curs de soluționare cereri având ca 

obiect anularea dispozițiilor emise de primarul general al municipiului Bucureşti în legătură cu 

imobilul menționat la art. 1 din prezenta hotărâre. 
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 Art.4. Se resping solicitările de închiriere a imobilului menționat la art. 1 formulate de doamna 

Dumitrescu TanŃi Virginica şi domnul Ciorobea Adrian, în raport de contestarea Dispoziției nr. 

15181/2011 şi a Dispoziției nr. 15182/2011 emise de Primarul General al municipiului Bucureşti. 

 Art.5. Primarul sectorului 1, secretarul sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

Protecția Copilului Sector 1, doamna Dumitrescu TanŃi Virginica, domnul Ciorobea Adrian, Serviciul 

Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr. :  236  
Data: 08.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 215/31.10.2012 pentru modificarea 

Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 162/14.08.2012 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico–economici aferenŃi unor obiective de investiŃii din cadrul Programului 

de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al 

Direcției Investiții; 

 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, republicate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 140, alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 58/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale; 

 łinând cont de adresa înregistrată cu nr. 34608 / 15.11.2012 a Ministerului Finanțelor Publice 

– Direcția Generală de Trezorerie şi Datorie Publică; 

 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 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se completează prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 215/31.10.2012 

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 162/14.08.2012 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului 

de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, cu Anexa nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 215/31.10.2012 pentru 

modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 162/14.08.2012 privind aprobarea 
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indicatorilor tehnico–economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de 

reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1 rămân neschimbate. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul 

Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:  237   
Data: 22.11.2012 
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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 

 

 Văzând 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, republicate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

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

utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar; 

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

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

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

2012 în suma de 1.394.308,86 mii lei se majorează cu suma de 1.842,22 mii lei devenind 

1.396.151,08 mii lei, conform anexei nr. 1 şi este structurat pe secŃiuni, după cum urmează: 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 837.371,46 mii lei;  

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 558.779,62 mii lei; 
 Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al 

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

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

anexei nr.1.1, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 806.902,00 mii lei;  
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- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 257.495,80 mii lei; 

 Veniturile bugetului instituțiilor publice şi activităŃilor finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii in valoare de 26.108,50 mii lei se rectifică şi sunt repartizate pe secțiuni, astfel: 

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

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

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

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

���� Bugetul local în sumă de 1.142.504,97 mii lei se majorează cu suma de 1.837,41 mii lei 

devenind 1.144.342,38 mii lei şi este structurat pe secțiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 

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

anexei nr. 1.2.1, din care : 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 806.902,00 mii lei;  

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 337.440,38 mii lei; 

(2) 39.522,89 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 51.02 se rectifică 

conform anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1, 1.2.1.1.1.1) din care : 

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 38.169,65 mii lei; 

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

(3) 29.631,55 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02 se rectifică rămânând la 

aceeași valoare conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2,1.2.1.2.3) din care : 

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 27.536,28 mii lei;  

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

 

(4) 43.575,34 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publică şi Împrumuturile 

capitolul 55.02 se rectifică conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1), din care:  

- Secțiunea de funcționare este în valoare de 43.575,34 mii lei; 

(5) 476,40 mii lei pentru Apărare Națională capitolul 60.02 se rectifică rămânând 

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

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 465,00 mii lei;  

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

(6) 45.290,61 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă Națională capitolul 61.02 

se rectifică rămânând la aceeași valoare conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1), din care : 
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- Secțiunea de funcționare este în sumă de 21.905,00 mii lei;  

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 23.385,61 mii lei; 

 

(7) 263.647,33 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02 se rectifică conform 

anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1, 1.2.1.6.1.1, 1.2.1.6.1.1.1, 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, 1.2.1.6.3, 1.2.1.6.4), din care:  

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 253.949,22 mii lei; 

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 9.698,11 mii lei; 

(8) 38.757,70 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02 se rectifică conform anexei 

nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1, 1.2.1.7.2, 1.2.1.7.3), din care : 

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 13.552,70 mii lei;  

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 25.205,00 mii lei; 

(9) 129.439,81 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02 se rectifică 

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

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 103.807,33 mii lei ; 

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 25.632,48 mii lei; 

(10) 146.678,50 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială capitolul 68.02 se 

rectifică conform anexei nr. 1.2.1.9 , din care : 

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 106.062,40 mii lei; 

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 40.616,10 mii lei; 

(11) 205.544,33 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii şi Dezvoltare 

Publică se rectifică conform anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1, 1.2.1.10.2, 1.2.1.10.3, 1.2.1.10.4, 

1.2.1.10.5, 1.2.1.10.6, 1.2.1.10.7), din care : 

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

 -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 184.721,63 mii lei; 

(12) 140.008,87 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02 conform anexei 

nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1, 1.2.1.11.2 , din care : 

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 140.000,00 mii lei; 

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

 

(13) 37.303,39 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02 se rectifică conform 

anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1, 1.2.1.12.2), din care : 

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 37.056,38 mii lei; 
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- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 247,01 mii lei 

 

(14) 24.465,66 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncționale 87.02 se 

rectifică conform anexei nr. 1.2.1.13 (1.2.1.13.1), din care: 

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 0,00 mii lei; 

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 24.465,66 mii lei ; 

 Deficitul secțiunii de dezvoltare în valoare de 79.944,58 mii lei este finanțat din excedentul 

anilor precedenți, conform pct. 4.19 din OMFP nr. 2839/14.12.2010 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exercițiului 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 autorităților deliberative, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele doua secțiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum şi după 

achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor şi se utilizează, in baza 

hotărârilor autorităților deliberative, astfel: a) ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare, (...)”. 

 

���� Bugetul instituŃiilor publice şi activitãŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii în sumã de 31.267,70 mii lei se majoreazã cu suma de 4,81 mii lei devenind 31.272,51 mii 

lei conform anexei nr. 1.3 şi este repartizat pe secŃiuni, astfel : 

(1) 31.272,51 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10 conform 

anexei nr. 1.3.1, din care: 

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

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

 

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

rectificã, fiind repartizat astfel:  

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

 

(3) 18,655,59 mii lei pentru ÎnvãŃãmânt capitolul 65.10 se rectificã conform anexei nr. 1.3.1.1 

(1.3.1.1.1, 1.3.1.1.1.1, 1.3.1.1.1.2, 1.3.1.1.2, 1.3.1.1.2.1,1.3.1.1.2.2, 1.3.1.1.2.3, 1.3.1.1.3, 1.3.1.1.4), 

din care : 

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

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

(4) 2.070,00 mii lei pentru Asigurãri şi asistenlã socialã capitolul 68.10 se 

rectificã rãmânând la aceeași valoare , din care:  

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

(5) 10.483,00 mii lei pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publicã capitolul 70.10 

nu se rectificã, fiind repartizat astfel: 
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- SecŃiunea de funcŃionare este în sumã de 10.068,00 mii lei; 

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

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

din excedentul anilor precedenŃi. 

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

din excedentul anilor precedenŃi. 

���� Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2012 în sumã de 220.536,19 mii lei nu se rectificã 

conform anexei nr. 1.4 şi este repartizat pe secŃiunea de dezvoltare, dupã cum urmeazã: 

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

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

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

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

anexei nr. 1.4.1.1 (1.4.1.1.1). 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 522.734,97 mii lei, conform programului de 

investiții publice, din care: 

- 301.395,73 mii lei – buget local ; 

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

-   803,05 mii lei – suma alocată pentru instituŃii publice şi activităŃi finanŃate 

integral sau parŃial din venituri proprii ; 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, AdministraŃia UnităŃilor 

de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, UnităŃile de ÎnvăŃământ din 

Sectorul 1, PoliŃia Locală Sector 1, Complexul MultifuncŃional Caraiman, DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 1, DirecŃia Management Economic, DirecŃia InvestiŃii şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 

Nr.:  238  
Data: 22.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii șșșși 

Regulamentului de organizare șșșși funcŃionare ale AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

Administrația Domeniului Public Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale şi al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată; 

Având în vedere prevederile art. 26 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 łinând cont de prevederile art.41-48 din Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 

din fonduri publice; 

 Luând în considerare prevederile din Ordonanța de Urgențe a Guvernului României nr. 

63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 157/26.07.2010 

privind modificarea Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de Organizare şi 

funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare adresa Instituției Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de 

înregistrare 1953/29.11.2011 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de 947, începând cu 

data de 01.01.2012 pentru unitatea administrativ teritorială a sectorului 1, cu excepția celor din 

cadrul capitolelor bugetare „Învățământ ,Asigurări, AsistenŃă Socială şi Sănătate”pentru care au fost 

stabilite standarde prin alte acte normative ce cuprind inclusiv normativul de personal; 

 Văzând dispoziția 3220/12.05.2011 a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti privind 

promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioară a personalului contractual din cadrul 
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aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, precum şi din cadrul instituțiilor subordonate 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Ținând seama de dispoziția Primarului Sectorului nr. 1 al Municipiului Bucureşti nr. 

4860/03.09.2012 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de 95 pentru Administrația 

Domeniului Public Sector 1; 

 In temeiul art. 45, alin (1), art. 81 alin. (2), lit. e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 

1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă Statul de funcŃii al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei 

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

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare al AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Începând cu data prezentei hotărâri, orice prevedere referitoare la Organigrama, Statul 

de funcții sau Regulamentul de organizare şi funcŃionare ale AdministraŃiei Domeniului Public Sector 

1 îşi încetează valabilitatea. 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, DirecŃia Juridică şi 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr. :  239  
Data: 22.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRÂRE 

pentru 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, Raportul de Specialitate întocmit de 

către DirecŃia Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul de 

specialitate al Direcției Juridice și 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 administrație publice locale, juridice, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecție 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 łinând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 284/2010 - Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului României nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

României nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; 

 Luând în considerare şi prevederile Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcționare ale DirecŃiei Generale de Asistență Socială şi 

Protecția Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 97/2010 privind aprobarea 

implementării de către DirecŃia Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 1 a 

Proiectului ORIZONT 2009 ; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. e), coroborate cu ale art. 115, alin. 

(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama DirecŃiei Generale de Asistență Socială şi Protecția 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 Asistență Socială şi ProtecŃia 

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

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al DirecŃiei Generale de Asistență 

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, Direcția Juridică și 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.:  240  
Data: 22.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind asigurarea finanŃării, în anul I de sustenabilitate, a Proiectului ORIZONT 2009 

 

 Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridice, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăților cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecție 

sociale 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 și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind 

atribuțiile şi Regulamentul - cadru de organizare şi funcționare ale DirecŃiei Generale de Asistență 

Socială şi Protecția Copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 97/2010 privind aprobarea 

implementării de către DirecŃia Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 1 a 

Proiectului ORIZONT 2009 ; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin. (2), art. 81, alin. (2), lit. n) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din 

Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă asigurarea finanŃării, în anul I de sustenabilitate, a Proiectului ORIZONT 

2009, nr. de identificare POSDRU/84/6.1/S/49167, începând cu data de 1 decembrie 2012, conform 

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

 Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, DirecŃia Generală de Asistență Socială şi 

Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 
Nr.:  241 
Data: 22.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea parteneriatului între Direcțțțția Generală de Asistențțțță Socială șșșși Protecțțțția 

Copilului Sector 1 şi FundaŃia Motivation pentru asigurarea funcŃionalităŃii Atelierului 

Grădinărit, în cadrul etapei de sustenabilitate a Proiectului ORIZONT 2009 

 

Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie 

sociale 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 și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind 

atribuŃiile şi Regulamentul - cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

łinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 97/2010 privind aprobarea 

implementării de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 a 

Proiectului ORIZONT 2009 ; 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), art. 81, alin. (2), lit. n) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din 

Legea nr.215/2001 a administraŃiei publice locale, republicate, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă colaborarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi Protecția Copilului 

Sector 1 cu Fundația Motivation Romania pentru funcționarea Atelierului Grădinărit din cadrul 

întreprinderii de InserŃie Socială Orizont-Nazarcea Grup, în cadrul etapei de sustenabilitate a 
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Proiectului ORIZONT 2009, pe o perioadă de un an, începând cu data de 1 decembrie 2012, 

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

Art.2. Primarul sectorului 1, secretarul sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr. :  242  
Data: 22.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRÂRE 

privind asigurarea finanțțțțării, în anul II de sustenabilitate, 

a Proiectului “Şanse egale pe piaŃa muncii” 

 

 Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecție 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind 

atribuțiile şi Regulamentul - cadru de organizare şi funcționare ale Direcției generale de asistență 

socială şi protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 167/2010 privind aprobarea 

modificării Organigramei, Statului de funcții şi Regulamentului de organizare şi funcționare ale 

Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 1 ; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.201/24.11.2011 privind aprobarea 

bugetului pentru asigurarea finanțării primului an de sustenabilitate în cadrul Proiectului ”Șanse 

Egale pe piața muncii” 

 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 administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă asigurarea finanțării, în anul II de sustenabilitate, a Proiectului „ Şanse egale 

pe piața muncii”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Primarul sectorului 1, secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială şi 

Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr. :  243  
Data: 22.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor de performanŃă, burselor de merit, 

burselor de studiu şi burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvenŃă din 

învățțțțământul preuniversitar de stat Sector 1 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Administrația 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, al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăŃământ, sport, mass-media 

şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Potrivit prevederilor art. 82, alin. (1) şi (2) şi art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educaŃiei 

naŃionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 

5576/07 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăŃământul preuniversitar de stat, modificat şi completat cu Ordinul Ministrului EducaŃiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 3470/07.03.2012; 

 În baza Notei de fundamentare nr. 7856/15.11.2012, întocmite la AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 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, republicate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobe acordarea unui număr total de 10.426 burse pentru elevii de la cursurile cu 

frecvenŃă din învăŃământul preuniversitar de stat Sector 1, Bucureşti pentru semestrul I din anul şcolar 

2012 – 2013. 

 Art. 2. – Se aprobe cuantumul unei burse (pentru toate cele 4 categorii de burse) pentru anul 

şcolar 2012-2013 în sume de 130 lei/ lună/ elev. 

 Art. 3. - Primarul Sectorului 1, Directorul AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, Directorii unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza 
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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. :  244  
Data: 22.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia  

de Evaluare şi Asigurarea CalităŃii din Liceul Teoretic „Jean Monnet” 

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

de specialitate întocmit de către DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sector 1 ; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, 

învăŃământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicate, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 În conformitate cu prevederile art. 11, alin.(4), lit.e) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 

României nr. 75/2005 privind asigurarea calităŃii educaŃiei; 

 Văzând adresa Liceului Teoretic „Jean Monnet” înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 

33156/05.11.2012 prin care se solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 

în Comisia de Evaluare şi Asigurarea CalităŃii din cadrul Liceului Teoretic „Jean Monnet”; 

 În temeiul art. 45, alin.(1) şi alin.(5), teza finală, 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. Doamna Marinela Adam - ales local al sectorului 1 se desemnează reprezentant al 

Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia de Evaluare şi Asigurarea CalităŃii din cadrul Liceului Teoretic 

„Jean Monnet”. 

 Art. 2. 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. :  245  
Data: 22.11.2012 
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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.17/15.11.2012 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. 10/21/03.07.2012, 16/10/30.10.2012, 16/16/30.10.2012, 14/11/18.09.2012, 

16/18/30.10.2012, 16/21/30.10.2012, 16/22/30.10.2012, 17/15/13.11.2012 a Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 

1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

         - Avizele Comisiei de circulaŃie PMB şi Comisiei de Precoordonare ReŃele – PMB  

 łinând seama de prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000; 

 - Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare, privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor; 

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

Legea nr.215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru construcŃii definitive pe terenurile situate în 

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi avizele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism prevăzute în Anexa nr.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi conŃine 8 poziŃii. 
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 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. :  246  
Data: 22.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 155/26.07.2012 privind reactualizarea reŃelei şcolare de stat şi particulare pe raza 

sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2012-2013 

 

 Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de către AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, 

învăŃământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicate, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

pentru anul şcolar 2012-2013. 

 Văzând „avizul conform” eliberat de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr. 

27328/19.11.2012; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 155/26.07.2012 

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

pentru anul şcolar 2012-2013, conform Anexei nr. 1, care face parte integrală din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se completează Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 155/26.07.2012 

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

pentru anul şcolar 2012-2013, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 155/26.07.2012 rămân 

nemodificate. 
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 Art.4. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr. :  247  
Data: 22.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administraŃie al Liceului Teoretic NaŃional, 

situat în Str. Buzeşti nr.14-18, sector 1, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de DirecŃia Juridică şi Resurse Umane ; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu 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 la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educaŃiei naŃionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.247/22.11.2012 pentru 

modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 155/26.07.2012 

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

pentru anul şcolar 2012-2013; 

 łinând seama de adresa Liceului Teoretic NaŃional , înregistrată la sectorul 1 al municipiului 

Bucureşti sub nr.35109/20.11.2012; 

 În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza finală 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 desemnează doamna Steliana Cristina Dinu reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliul de administraŃie al Liceului Teoretic NaŃional , situat în Str. Buzeşti nr.14-18, 

sector 1, Bucureşti. 

 Art.2. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Liceul Teoretic NaŃional şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr. :  248  
Data: 22.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRÂRE 

privind reactualizarea solicitării înaintate Ministerului FinanŃelor Publice – AgenŃia 

NaŃională de Administrare Fiscală în vederea transmiterii în domeniul public al Municipiului 

Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a două bunuri imobile (terenuri) 

 Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de către DirecŃia Juridice şi Resurse Umane din cadrul Primăriei Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În conformitate cu prevederile art. 175 din OrdonanŃa Guvernului României nr. 92/2003 – Codul de 

procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 228/29.10.2010 prin care se 

solicită Ministerului FinanŃelor Publice – AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală transmiterea în 

domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a două bunuri 

imobile (terenuri); 

 Văzând adresa Ministerului JustiŃiei nr. 106070/07.11.2012, înregistrată la sediul Primăriei 

Sectorului 1 cu nr. 34113/12.11.2012 prin care se consideră necesară actualizarea Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 228/29.10.2010; 

 În temeiul art. 45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se reactualizează solicitarea înaintată Ministerului FinanŃelor Publice – AgenŃia NaŃională de 

Administrare Fiscală în vederea transmiterii în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1 a următoarelor bunuri imobile: 

a) teren situat în str. Fiordului nr. 20-24, Sector 1, Bucureşti, în suprafaŃă totală de 16.174 mp, 

aflat în proprietatea SocietăŃii de ConstrucŃii CCCF Bucureşti S.A., identificat cu numărul cadastral 4054 

din cartea funciară nr. 7049; 

b) teren situat în str. Carierei nr. 28-32, Sector 1, Bucureşti, în suprafaŃă totală de 39.107 mp, aflat 

în proprietatea SocietăŃii de ConstrucŃii CCCF Bucureşti S.A., identificat cu numărul cadastral 4076 din 

cartea funciară nr. 7051. 
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 Art.2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local 

al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane, 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. :  249  
Data: 22.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare, pe linia furnizării de date din 

Registrul naŃional de evidenŃă a persoanelor, între Consiliul Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 

 

 Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi 

protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de adresa nr. 3479678/08.11.2012 a Ministerului AdministraŃiei şi Internelor - 

DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date ; 

 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 locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă încheierea Protocolului de Colaborare, pe linia furnizării de date din Registrul 

naŃional de evidenŃe a persoanelor, între Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi DirecŃia pentru EvidenŃa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se împuterniceşte primarul sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local 

al Sectorului 1, Protocolul de Colaborare menŃionat la art. 1 din prezenta hotărâre. 

 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. :  250  
Data: 22.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.159/28.09.2011 privind 

aprobarea componenŃei Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul Sectorului 1, 

în sensul înlocuirii doamnei Bodea Andreia Mihaela cu domnul Ion Ştefan Gabriel 

 

 Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi 

protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 49/2011 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenŃia în echipe multidisciplinare şi în reŃea în situaŃiile de 

violenŃă asupra copilului şi de violenŃă în familie şi a Metodologiei de intervenŃie multidisciplinară şi 

interinstituŃională privind copiii exploataŃi şi aflaŃi în situaŃii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime 

ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranŃi victime ale altor forme de violenŃă pe teritoriul 

altor state; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 159/28.09.2011 privind aprobarea 

componenŃei Echipei Intersectoriale Locale constituite la nivelul Sectorului 1 

 łinând seama de adresa nr.22643/18.06.2012 emisă de Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti, prin care se desemnează un alt reprezentant în cadrul Echipei Intersectoriale Locale a 

sectorului 1; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. n) şi art. 115, alin. (1) lit. b din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.159/28.09.2011 privind aprobarea 

componenŃei Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul Sectorului 1, în sensul înlocuirii doamnei 

Bodea Andreia Mihaela - reprezentantul Inspectoratului Şcolar al Sectorului 1 cu domnul Ion Ştefan 

Gabriel, din partea aceleaşi instituŃii. 
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 Art.2 Primarul sectorului 1, secretarul sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, Echipa Intersectorială Locală de la nivelul 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.:  251 
Data: 22.11.2012 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

pe o perioadă de 3 luni 

 

 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, 08.11.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe o perioadă 

de 3 luni; 

 Analizând: 

 - Propunerea domnului consilier local Iliescu Constantin Cristinel, pentru ca domnul consilier local 

Soare Cezar Radu să fie desemnat preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost 

consemnată în procesul - verbal al şedinŃei; 

 - Raportul de specialitate nr. 66663/19.09.2012 prezentat de către DirecŃia AdministraŃie Publică 

Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din OrdonanŃa Guvernului României nr. 35/2002 

pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, aprobată, cu 

modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002; 

 În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2) art. 47 şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1. Începând cu data de 08.11.2012 domnul Soare Cezar Radu, consilier local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 3 luni. 

  

 Art.2. Cu aceiaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 62/03.07.2012 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

  

 Art.3.   Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SOARE CEZAR RADU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 96 

Bucureşti, 08.11.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data 

de 08.11.2012 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 desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraŃie ale 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat 

 

 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, 08.11.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al 

Sectorului 2 în consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 77320/30.10.2012 al DirecŃiei AdministraŃie Publică Locală  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 Şufer Mioara, astfel cum a fost 

consemnat în procesul – verbal al şedinŃei; 

 -Decizia nr. 2523/31.08.2012 a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti – Sector 2 înregistrată la Centrul de RelaŃii 

cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub numărul 77349 din data de 30.10.2012; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 96 alin. (2) lit. a) – c) din Legea EducaŃiei NaŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 60/19.06.2012 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 61/19.06.2012 privind constituirea Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 63/03.07.2012 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 

 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  Pe data prezentei, persoanele nominalizate în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, sunt desemnate ca reprezentanŃi ai Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraŃie 

ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. 
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 Art.2  Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 89/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea. 

  

 Art.3  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SOARE CEZAR RADU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 97 

Bucureşti, 08.11.2012 

 

Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

08.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Contractului - cadru de voluntariat şi a Certificatului de voluntar 

 

 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, 08.11.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului - cadru de voluntariat şi 

a Certificatului de voluntar; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 72633/08.10.2012 precum şi Nota de Fundamentare nr. 

72634/08.10.2012 prezentate de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de Specialitate nr. 72891/08.10.2012 prezentat de DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de Specialitate nr. 74053/22.10.2012 al DirecŃiei Juridice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de Specialitate nr. 77336/30.10.2012 al 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; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea voluntariatului nr.195/2001, republicată; 

 - Legea asistenŃei sociale nr. 292/2011; 

 - Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legea educaŃiei naŃionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;  

 - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1317/2005 privind sprijinirea activităŃilor de voluntariat în 

domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice; 
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - OrdonanŃa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, astfel cum a fost 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003; 

 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, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1. Se aprobă “Contractul cadru de voluntariat” prevăzut în anexa nr. 1 şi “Certificatul de voluntar 

“prevăzut în anexa nr. 2. 

  

 Art.2. (1) Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 să încheie contractele de voluntariat şi  să elibereze certificate nominale de 

voluntar pentru voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială  

şi ProtecŃia Copilului Sector 2. 

  (2) Pentru perioada încheierii contractului de voluntariat, pe lângă facilităŃile cuprinse în “Contractul 

cadru de voluntariat”, voluntarilor li se acordă scutiri la plata impozitelor şi taxelor locale, conform anexei 

nr. 3 la prezenta hotărâre. 

  (3) Scutirile de plată se acordă de către Primarul Sectorului 2 la propunerea DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 care confirmă că au fost respectate obligaŃiile ce revin 

voluntarului în baza contractului de voluntariat. 

  (4) Scutirile de plată se acordă pentru anul fiscal următor celui în care voluntarul şi-a desfăşurat 

activitatea cel puŃin 12 luni, conform contractului de voluntariat. 

  (5) DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 va comunica DirecŃiei 

Venituri Buget Local Sector 2, situaŃia voluntarilor în vederea luării în evidenŃă, situaŃia contractelor 

încetate, precum şi situaŃia contractelor reziliate.  

 

 Art.3. (1) Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

  (2) Anexele nr. 1-3 cuprind un număr de 6 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SOARE CEZAR RADU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 98 

Bucureşti, 08.11.2012 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

08.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 

– Etapa a XIV – a 

 

 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, 08.11.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti 

aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XIV - a; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 77768/31.10.2012 al Subcomisiei speciale de Inventariere a bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2, înfiinŃată prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 1586/20.05.2011; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeŃelor; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 343/17.12.2010 privind constituirea 

comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului 

Bucureşti; 

 - DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 1586/20.05.2011 privind constituirea Subcomisiei speciale 

de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bucureşti aflate in 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) precum şi art. 119 respectiv 120 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 inventarierea imobilelor menŃionate în anexa la prezenta hotărâre, în domeniul 

public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti. 

  

 Art.2. Se împuterniceşte Directorul Executiv al DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului să 

efectueze demersurile necesare înscrierii acestor bunuri în evidenŃele cadastrale conform art. 46 din 

Legea cadastrului şi a publicităŃii imobiliare nr. 7/1996, republicată. 

  

 Art.3.  Prezenta hotărâre se transmite Consiliului General al Municipiului Bucureşti spre a fi 

însuşită. 

  

 Art.4.  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcŃiile de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.5.   (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate  la  sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SOARE CEZAR RADU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 99 

Bucureşti, 08.11.2012 

 

Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

08.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 
Consiliul Local Sector 2 

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

 
 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 

128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii si Regulamentului de Organizare şi 

FuncŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 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, 08.11.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcŃii si Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 72904/09.10.2012 prezentat de DirecŃia Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 77300/30.10.2012 precum si Nota de fundamentare nr. 

77301/30.10.2012 prezentate de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale precum şi Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor 

Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementarile cuprinse în: 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1007/2005 privind modificarea Hotararii Guvernului 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; 

 - Hotărârea Guvernului României. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 

serviciile sociale; 

 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. I  Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea şi 

completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, se modifică după cum urmează: 
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 „Art.1. (1) Anexele nr. 1 şi 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea şi completarea 

H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi a Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, se 

înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 ce conŃin un număr de 44 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 2) Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 se reactualizează conform anexei nr. 3 ce cuprinde un număr de 99 file şi 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (3)  Numărul total de posturi din structura organizatorică a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 2 este de 2367 de posturi, din care 96 de posturi de conducere şi 2271 de 

posturi de execuŃie”. 

  

 Art. II  Articolul 2 alin. 2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea şi 

completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, se modifică după cum urmează: 

 „Art. 2.  (2) Anexa 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea şi completarea H.C.L. 

Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi a Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, se 

înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre”. 

  

 Art.III.   Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  

 Art.IV. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Muncipiului Bucureşti. 

            (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SOARE CEZAR RADU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 100 

Bucureşti, 08.11.2012 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

08.11.2012 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 indicatorilor tehnico – economici aferenŃi unor obiective de investiŃii din cadrul 

Programului local multianual pentru creşterea performanŃei energetice la blocurile de locuinŃe din Sectorul 

2 al Municipiului Bucureşti şi pentru modificarea unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al 

Sectorului 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 08.11.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici 

aferenŃi unor obiective de investiŃii din cadrul Programului local multianual pentru creşterea performanŃei 

energetice la blocurile de locuinŃe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi pentru modificarea unor acte 

administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 75133/17.10.2012 întocmit de DirecŃia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti; 

 - Avizele favorabile emise în şedinŃele din data de 25.09.2012 respectiv 03.10.2012, de Consiliul 

tehnico – economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 

2 nr. 227/2009; 

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

completările ulterioare; 

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

blocurilor de locuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 163/540/23/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 

18/2009 privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe, aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei, al ministrului finanŃelor publice şi al viceprim - ministrului, 

ministrul administraŃiei publice şi internelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 5 din Anexa 4  - Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiŃii 

şi lucrări de intervenŃii, din Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului – 

cadru al documentaŃiei tehnico – economice aferente investiŃiilor publice, precum şi structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 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; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

                

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenŃi obiectivelor de investiŃii din cadrul 

Programului local multianual pentru creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, prevăzuŃi în anexa nr. I. 

  

 Art.2. Anexa nr. 1 - poziŃia 28 a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 44/2011 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico – economici aferenŃi unor obiective de investiŃii din cadrul Programului local 

multianual pentru creşterea performanŃei energetice la blocurile de locuinŃe din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti se modifică potrivit anexei nr. II. 

  

 Art.3. Anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 - poziŃiile 10, 12 şi 14 - 16 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 

nr. 61/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenŃi unor obiective de investiŃii din 

cadrul Programului local multianual pentru creşterea performanŃei energetice la blocurile de locuinŃe din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti se modifică potrivit anexei nr. III. 

  

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcŃiile de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 (2) Anexele nr. I – III conŃin un număr de 363 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.5.   (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SOARE CEZAR RADU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 101 

Bucureşti, 08.11.2012 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

08.11.2012 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. 23/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea 

realizării obiectivului de investiŃii „Adăpost pentru câini”, situat în Comuna Butimanu, JudeŃul DâmboviŃa 

 

 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, 08.11.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 23/2011 privind 

aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiŃii „Adăpost pentru câini”, 

situat în Comuna Butimanu, JudeŃul DâmboviŃa; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 72372/08.10.2012 precum şi Nota de fundamentare nr. 

72373/08.10.2012 prezentate de către Directorul Centrului Teritorial Veterinar 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; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în şedinŃa din data de 03.10.2012 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 nr. 205/2004 privind protecŃia animalelor, astfel cum a fost modificată şi completată prin 

Legea nr. 9/2008; 

 -  O.U.G.  nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - OrdonanŃa Guvernului României nr. 42/2004 privind organizarea activităŃii sanitar-veterinare şi 

pentru siguranŃa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - OrdonanŃa Guvernului României nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de 

origine animală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, 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 Sector 2 nr. 84/2001 privind reorganizarea “Centrului Teritorial pentru 

Castrarea Câinilor fără Stăpân – Sector 2” în “Centrul Teritorial Veterinar – Sector 2“; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2010 privind  aprobarea Organigramei, Statului de 

funcŃii şi Regulamentului de Organizare si FuncŃionare ale  Centrului Teritorial Veterinar  Sector 2; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 23/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate în 

vederea realizării obiectivului de investiŃii „Adăpost pentru câini”, situat în Comuna Butimanu, JudeŃul 

DâmboviŃa; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1  Se aprobă reactualizarea devizului general pentru obiectivul de investiŃii reprezentând 

„Adăpost pentru câini” situat în Comuna Butimanu, JudeŃul DâmboviŃa, potrivit anexei ce cuprinde un 

număr de 3 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 23/2011 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiŃii „Adăpost pentru câini”, situat în Comuna 

Butimanu, JudeŃul DâmboviŃa se modifică în mod corespunzător. 

  

 Art.3  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Centrului Teritorial Veterinar 

Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.4  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

            (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată  la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SOARE CEZAR RADU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 102 

Bucureşti, 08.11.2012 

 

Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

08.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de execuŃie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 

30.09.2012 

 

 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, 08.11.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuŃie al bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2012; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti privind aprobarea contului de execuŃie al  bugetului 

general al Sectorului 2 la 30.09.2012; 

 -  Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Ordinul comun al MAI şi al MFP nr.244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicarea 

prevederilor art.14 alin.(7), ale art.57 alin.(21) şi ale art.761 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 

finanŃele publice locale; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de 

către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, 

virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar. 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraŃiei publice locale 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 Se aprobă contul de execuŃie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 

30.09.2012, conform anexelor nr. 1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2  (1)  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2)  Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
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SECRETAR, 
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Hotărârea nr. 103 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

08.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al  

Municipiului Bucureşti pe anul 2012 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 08.11.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2012; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite - Primarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 -  Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - OrdonanŃa Guvernului României nr.13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2012; 

 - Decizia nr.1162/2012 a Directorului Executiv al DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a 

Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanŃarea cheltuielilor descentralizate; 

 - DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr.3086/28.09.2012 privind cuprinderea în bugetul general al 

Sectorului 2 pe anul 2012 a sumei alocată Sectorului 2 prin Decizia Directorului D.G.F.P.M.B. 

nr.1162/2012 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea 

cheltuielilor descentralizate; 

 - Adresa Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale nr.9087/2012  cu privire la transferurile 

sumelor necesare pentru finanŃarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2012; 

 - Hotărârea Guvernului României nr.1274/2011 privind finanŃarea unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat, finanŃate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar 

pentru anul 2012; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de 

către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, 

virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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  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    –    857.090 mii lei 

 -cheltuieli –  1.101.815 mii lei; 

 -deficit     -      244.725 mii lei; 

  

 Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 (anexa nr.2), se rectifică şi 

se  stabileşte   la: 

- venituri  la suma de 770.025 mii lei, din care: 

• venituri ale secŃiunii de funcŃionare            -  657.561 mii lei; 

• venituri ale secŃiunii dezvoltare             - 112.464 mii lei (din care 67.824 mii lei 

reprezintă vărsăminte din secŃiunea de funcŃionare) 

- cheltuieli la suma de 1.011.156 mii lei, din care: 

• cheltuieli secŃiunea funcŃionare -  655.028 mii lei, 

• cheltuieli secŃiunea dezvoltare -  356.128 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 MAI 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. Sector.2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe 

anul 2012. 

                               

 Art.3 Se aprobã cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate 

la suma de 1.011.156 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; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 

2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.8; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.6;  2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 

2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1; 2.1.3.3.1.2; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.2.1; 2.1.3.3.3-2.1.3.3.5; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-

2.1.3.4.5; 2.1.3.4.5.1; 2.1.3.4.6; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6-2.1.9 ; la prezenta 

hotărâre. 

  

 Art.4  Se aprobă finanŃarea din bugetul local al Sectorului 2 a cheltuielilor de personal ale unităŃilor 

de învăŃământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 în limita sumei alocate cu această destinaŃie din 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată . Se aprobă redistribuirea între ordonatorii terŃiari de 

credite finanŃaŃi din capitolul 65.02 « ÎnvăŃământ » a creditelor bugetare alocate pentru cheltuieli de 

personal, conform anexei nr.8, astfel încât să se asigure plata drepturilor salariale aferente exerciŃiului 

bugetar al anului 2012.  
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 Art.5  Se aprobã rectificarea programului de investiŃii al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

finanŃat din fonduri bugetare în anul 2012, conform anexelor nr. 3; 3.1 –3.50 Ordonatorii de  credite vor 

derula programul de investiŃii pe anul 2012 cu respectarea prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat 

pe anul 2012. 

 

 Art.6 Se aprobă rectificarea Sintezei programelor multianuale finanŃate din bugetul general al 

Sectorului 2, conform anexei nr.4. 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.4  la prezenta hotărâre. 

 

 Art.7 Se aprobã rectificarea Sintezei proiectelor finanŃate din bugetul general al Sectorului 2 – 

Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) , conform anexei nr.5 şi fişele programelor 

multianuale finanŃate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) rectificate - 

conform anexelor  6; 6.1; 6.1.1; 6.1.1.1; 6.1.2; 6.1.2.1; 6.1.3-6.1.5; 6.1.5.1 ;7; 7.1; 7.1.1; 7.1.1.1; 7.1.2 ; 

7.1.2.1; 7.1.3-7.1.5; 7.1.5.1.  

 

 Art.8 Anexele nr.  2.1.3.3.1 ; 2.1.3.3.1.2 ; 8  la prezenta hotărâre vin în completarea prevederilor 

H.C.L. Sector 2 nr.21/2012  privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2012.  

 

 Art.9 Anexele nr.  1 ; 2 ; 2.1 ; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 

2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.8; 

2.1.3.1.3 -2.1.3.1.6;  2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1.1; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.2.1; 2.1.3.3.3-2.1.3.3.5; 

2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.5; 2.1.3.4.5.1; 2.1.3.4.6; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6-

2.1.9 ; 3; 3.1 –3.50 ; 4-6 ; 6.1; 6.1.1; 6.1.1.1; 6.1.2; 6.1.2.1; 6.1.3-6.1.5; 6.1.5.1 ;7; 7.1; 7.1.1; 7.1.1.1; 

7.1.2 ; 7.1.2.1; 7.1.3-7.1.5; 7.1.5.1 modifică anexele corespondente din H.C.L. Sector 2 nr. 

21/2012  privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012,  cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art.10 Primarul Sectorului 2,  în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2.  

 

 Art.11 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al municipiului Bucureşti 

propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2012, ca urmare a modificãrilor 

intervenite în evoluŃia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificãrii bugetului de stat sau a altor cauze 

justificate.  

 

 Art.12  Anexele nr. 1 ; 2 ; 2.1 ; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 

2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.8; 

2.1.3.1.3 -2.1.3.1.6;  2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1; 2.1.3.3.1.2; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.2.1; 

2.1.3.3.3-2.1.3.3.5; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.5; 2.1.3.4.5.1; 2.1.3.4.6; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5; 
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2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6-2.1.9; 3; 3.1 –3.50 ; 4-6 ;6.1; 6.1.1; 6.1.1.1; 6.1.2; 6.1.2.1; 6.1.3-6.1.5; 6.1.5.1 ;7; 

7.1; 7.1.1; 7.1.1.1; 7.1.2 ; 7.1.2.1; 7.1.3-7.1.5; 7.1.5.1;8   fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

  

 Art.13 (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, 

 

SOARE CEZAR RADU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 104 

Bucureşti, 08.11.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

08.11.2012 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, 08.11.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe 

terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 76620 / 683 din 25.10.2012 şi 77676 / 704 din 31.10.2012 prezentat de 

Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaŃiilor de urbanism menŃionate în 

anexele nr. 1, 2 şi 3 ale proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectului Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 -Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti în baza 

consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 menŃionate 

în anexele nr. 1 - 3 la proiectul de hotărâre; 

 - Raportul Comisia de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 19 

ianuarie 2011; 

 - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24 din 31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului 

Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25 din 31.03.2011 privind reactualizarea Regulamentului 

de organizare şi funcŃionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 şi 

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

către Consiliul Local Sector 2; 

 - art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului ale documentaŃiilor de urbanism prevăzute în anexele nr. 1 - 3 ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, cuprinzând în total 15 poziŃii. 

          (2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

          (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele nr. 1 - 3  reprezintă regulament de 

urbanism şi dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaŃii de construire eliberată conform 

legislaŃiei în vigoare. 

  

 Art.2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

  

 Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

          (2)  Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SOARE CEZAR RADU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 105 

Bucureşti, 08.11.2012 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

08.11.2012 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 dezmembrării unui teren din domeniul public de interes local situat în Bucureşti, str. 

Silvia nr. 54, Sector 2 (incinta Şcolii Gimnaziale nr. 25) în scopul amplasării unui post de transformare 

pentru alimentarea cu energie electrică a bazinului de înot cu caracter didactic din incinta unităŃii de 

învăŃământ preuniversitar de stat 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 26.11.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul 

public de interes local situat în Bucureşti, str. Silvia nr. 54, Sector 2 (incinta Şcolii Gimnaziale nr. 25) în 

scopul amplasării unui post de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a bazinului de înot, 

cu caracter didactic din incinta unităŃii de învăŃământ preuniversitar de stat;  

 Analizând: 

 -Nota de Fundamentare nr. 3651/13.11.2012 întocmită de DirecŃia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de Specialitate nr. 82171/21.11.2012 prezentat de DirecŃia Urbanism şi Gestionarea 

Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;   

 - Raportul de Specialitate nr. 82505/22.11.2012 prezentat de DirecŃia Juridică din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;   

  -Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale precum şi Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit f). 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 dezmembrarea imobilului teren situat în Bucureşti, str. Silvia nr. 54, Sector 2, 

aferent imobilului în care funcŃionează Şcoala Gimnazială nr. 25, proprietate publică de interes local aflat 
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în administrarea DirecŃiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public 

de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, având 

numărul cadastral 216544, înscris în Cartea funciară 216544 a Municipiului Bucureşti în suprafaŃă totală 

din măsurători 13.822 m.p. (din acte 13.850 m.p.), în două loturi care rămân în domeniul public de interes 

local, după cum urmează: 

a) lotul 1 - teren în suprafaŃă de 13.791 m.p., situat în  Bucureşti, str. Silvia nr. 54, Sector 

2, având numărul cadastral 229385; 

b) lotul 2 - teren în suprafaŃă de de 30,72 m.p., situat în  Bucureşti, str. Silvia nr. 54, 

Sector 2, având numărul cadastral 229386.  

 

          (2) Se aprobă constituirea unui drept de uz, în favoarea S.C. Enel DistribuŃie Muntenia S.A., 

în vederea amplasării unui punct de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a bazinului de 

înot cu caracter didactic amplasat în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 25, pe lotul 2 - teren proprietate publică 

de interes local în suprafaŃă de 30,72 mp., având numărul cadastral 229386, identificat conform anexei la 

prezenta hotărâre.  

 

         (3) ConŃinutul drepturilor şi obligaŃiilor titularului dreptului de uz sunt cele prevăzute de Legea 

energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.   

 

 Art.2. Se împuterniceşte Directorul Executiv al DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să semneze actul autentic de dezmembrare.  

 

 Art.3.  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al DirecŃiei Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se comunică instituŃiilor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
SOARE CEZAR RADU 

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

SECRETAR, 
 

 TOMA ŞUTRU 
 

Hotărârea nr. 106 

Bucureşti, 26.11.2012 
 

Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
26.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind anularea creanŃelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie a 

anului 2012, mai mici de 40 lei 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 26.11.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind anularea creanŃelor restante aflate în sold la 

data de 31 decembrie a anului 2012, mai mici de 40 lei;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 82228/20.11.2012 al DirecŃiei Venituri Buget Local  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; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 178 alin. (1) - (3) din OrdonanŃa Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă anularea creanŃelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a 

anului 2012, mai mici de 40 lei.   

  

 Art.2.  Primarul Sectorului 2 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, 
 

SOARE CEZAR RADU 

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

SECRETAR, 
 

 TOMA ŞUTRU 
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Hotărârea nr. 107 

Bucureşti, 26.11.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

26.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenŃi unor obiective de investiŃii din cadrul 

Programului de creştere a eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 26.11.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre 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 ;  

 Analizând: 

  -Raportul de specialitate nr. 82547/22.11.2012 întocmit de către DirecŃia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  -Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  -Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în şedinŃa din data de 20.11.2012 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului 

Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

completările ulterioare; 

  -art. 19 lit. a) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanŃei 

energetice a blocurilor de locuinŃe; 

  -art. 5 din Anexa 4  - Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiŃii 

şi lucrări de intervenŃii, din Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008  privind aprobarea conŃinutului – 

cadru al documentaŃiei tehnico – economice aferente investiŃiilor publice, precum şi structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenŃi unor obiective de investiŃii din cadrul 

Programului privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti, conform anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



97 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcŃiile de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate  la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

SOARE CEZAR RADU 

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

SECRETAR, 
 

 TOMA ŞUTRU 
 

Hotărârea nr. 108 

Bucureşti, 26.11.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

26.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 
H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2  
al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 

 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 26.11.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2012;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite - Primarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

 -Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 -Decizia nr.1381/2012 a Directorului Executiv al DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a 

Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanŃarea cheltuielilor descentralizate; 

 -Adresa DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti nr.254026/2012 privind 

plafonul maxim al cheltuielilor de personal stabilit pentru Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 

2012; 

 -Hotărârea Guvernului României nr.1274/2011 privind finanŃarea unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat, finanŃate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar 

pentru anul 2012; 

 -Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de 

către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, 

virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 se  rectifică şi se 

stabileşte conform  anexei nr.1 , astfel: 

- venituri    -    859.563 mii lei 

- cheltuieli -  1.106.523 mii lei;  

- deficit -         246.960 mii lei; 

 

 Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 (anexa nr.2), se rectifică şi 

se stabileşte la: 

- venituri la suma de 772.172 mii lei, din care: 

� venituri ale secŃiunii de funcŃionare  - 664.520 mii lei; 

� venituri ale secŃiunii dezvoltare -         107.652 mii lei (din care 63.012 mii lei 

reprezintă vărsăminte din secŃiunea de funcŃionare); 

- cheltuieli la suma de 1.015.538 mii lei, din care: 

� cheltuieli secŃiunea funcŃionare -  664.520 mii lei; 

� cheltuieli secŃiunea dezvoltare   -  351.316 mii lei; 

- excedent secŃiunea funcŃionare - 298  mii lei rezultat ca diferenŃă între suma alocată din taxa 

pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor de personal din unităŃile şi instituŃiile de 

învăŃământ preuniversitar de stat şi pentru hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităŃile 

de învăŃământ preuniversitar de stat  şi nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit ca 

urmare a adresei DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti nr. 

254026/2012; 

-  deficit secŃiunea dezvoltare – 243.664 mii lei finanŃat din excedentul anului 2011, utilizat 

conform prevederilor art.2 din H.C.L. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 pe anul 2012 .   

 

 Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti rectificate la suma de 1.015.538 mii lei conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, cu 

desfăşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) 

conform anexelor nr.  2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 -2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1 - 2.1.1.2.3;  2.1.2; 2.1.2.1; 

2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1;  2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 2.1.3.1.1.1.2; 

2.1.3.1.1.1.2a;  2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.7; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.5;  2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.2.2; 

2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1;  2.1.3.3.2; 2.1.3.3.3; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 

2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5 -2.1.8 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.4  Se aprobă finanŃarea din bugetul local al Sectorului 2 a cheltuielilor de personal ale unităŃilor 

de învăŃământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 în limita sumei alocate din sumele defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor de personal din unităŃile şi instituŃiile de învăŃământ 

preuniversitar de stat şi pentru hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar de stat  . Se aprobă redistribuirea între ordonatorii terŃiari de credite finanŃaŃi din capitolul 

65.02 «ÎnvăŃământ» a creditelor bugetare alocate pentru cheltuieli de personal, conform anexei nr.6, 

astfel încât să se asigure plata drepturilor salariale aferente exerciŃiului bugetar al anului 2012. 
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 Art.5  Se aprobă rectificarea bugetului instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii şi subvenŃii/activităŃilor finanŃate integral din venituri proprii pe anul 2012, conform anexelor nr. . 3; 

3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.2; 3.1.1.1.2.1; 3.1.1.1.2.2; 3.1.1.1.3;  3.1.1.1.4 ; 3.1.2.2; 

3.1.2.2.1; 3.1.1.3; 3.1.1.3.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.3 astfel: 

- Total venituri  în sumă de 46.897 mii lei, din care: 

� venituri ale secŃiunii de funcŃionare   –  30.576 mii lei; 

� venituri ale secŃiunii dezvoltare         -  16.321 mii lei (din care 907 mii lei 

reprezintă vărsăminte din secŃiunea de funcŃionare) 

- Total cheltuieli la suma de 50.491 mii lei, din care: 

� cheltuieli secŃiunea funcŃionare -  30.576 mii lei, 

� cheltuieli secŃiunea dezvoltare -  19.915 mii lei; 

� deficit secŃiunea dezvoltare    - 3.594 mii lei finanŃat din excedentul 

anului 2011, utilizat conform prevederilor art.5 din H.C.L. Sector 2 nr. 21/2012 

privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012. 

 

 Art.6  Se aprobă rectificarea programului de investiŃii al Sectorului 2 Bucureşti finanŃat din fonduri 

bugetare în anul 2012, conform anexelor nr. 4; 4.1 –4.11 Ordonatorii de credite vor derula programul de 

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

 

 Art.7 Se aprobă rectificarea Sintezei programelor multianuale finanŃate din bugetul general al 

Sectorului 2, conform anexei nr. 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.8 Anexa nr.  2.1.3.2.2 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.9  Anexele nr.  1 ; 2 ; 2.1 ; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 -2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1 - 2.1.1.2.3;  

2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1;  2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 

2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2a;  2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.7; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.5;  2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 

2.1.3.2.2; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1;  2.1.3.3.2; 2.1.3.3.3; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1; 

2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5 -2.1.8; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.2; 

3.1.1.1.2.1; 3.1.1.1.2.2;  3.1.1.1.3;  3.1.1.1.4 ; 3.1.2.2; 3.1.2.2.1; 3.1.1.3; 3.1.1.3.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.3;  

4; 4.1 –4.11 ; 5 ; 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi modifică anexele corespondente din 

H.C.L. Sector 2 nr. 21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art.10 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2.  
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 Art.11 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2012, ca urmare a modificãrilor 

intervenite în evoluŃia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificãrii bugetului de stat sau a altor cauze 

justificate. 

 

 Art.12 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

            (2)  Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
SOARE CEZAR RADU 

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

SECRETAR, 
 

 TOMA ŞUTRU 
 

Hotărârea nr. 109 

Bucureşti, 26.11.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

26.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe terenuri situate în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 26.11.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe 

terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 82513 / 755 din 22.11.2012 prezentat de Arhitectul Şef al   Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 -Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaŃiilor de urbanism menŃionate în 

anexele nr. 1- 5 ale proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 -Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în baza 

consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 menŃionate 

în anexele nr. 1 - 5 la proiectul de hotărâre; 

  -Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 19 

ianuarie 2011; 

 -OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24 din 31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25 din 31.03.2011 privind reactualizarea Regulamentului 

de organizare şi funcŃionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 şi 

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

către Consiliul Local Sector 2; 

 -art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului ale documentaŃiilor de urbanism prevăzute în anexele nr. 1 - 5 ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, cuprinzând în total 11 poziŃii. 

          (2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

          (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele nr. 1 - 5  reprezintă regulament de 

urbanism şi dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaŃii de construire eliberată conform 

legislaŃiei în vigoare. 

 

 Art.2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

          (2)  Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

SOARE CEZAR RADU 

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

SECRETAR, 
 

 TOMA ŞUTRU 
 

Hotărârea nr. 110 

Bucureşti, 26.11.2012 
 
Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

26.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HO T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2012 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei economice privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 nr. 

P.2.1./4451/20.11.2012; 

- Nota de fundamentare cu propunerile pentru bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi 

subcapitole, întocmită de DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe locale Sector 4 şi înregistrată cu nr. I-G-

325/09.11.2012; 

- Decizia Ministerului FinanŃelor Publice nr. 1381/09.11.2012, privind repartizarea sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate, prin care se suplimentează 

trim IV la capitolul ,,Sume defalcate din TVA pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate", cu suma de 

6.002,00 mii lei; 

- Adresa Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale din 17.10.2102 privind Transferuri pentru 

finanŃarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2012 prin care se suplimentează trim IV 

la capitolul ,,FinanŃarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap", cu suma de 1.573,00 mii lei; 

- Adresa Ministerului AdministraŃiei şi Internelor nr. 21509/25.10.2012 privind repartizarea Primăriei 

sector 4 a sumei de 100,40 mii lei reprezentând cheltuieli alocate pentru organizarea alegerilor din 09 

decembrie 2012; 

- Adresa răspuns a Ministerului AdministraŃiei şi Internelor nr. 22022/09.11.2012 privind 

suplimentarea sumei repartizată prin adresa 21509/25.10.201, pentru organizarea alegerilor din 09 

decembrie 2012, cu 27,00 mii lei; 

- Adresa Ministerului FinanŃelor Publice nr. 254026/19.11.2012 privind repartizarea plafonului maxim 

al cheltuielilor de personal aprobat prin Ordinul nr. 253/1.468/2012, prin care se reglementează 

majorarea plafonului de cheltuieli de personal faŃă de cel precedent, stabilit prin Ordinul 217/1172/2012, 

cu 3.822 mii lei, pentru Consiliul Local al Sectorului 4. 

łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

Luând în considerare prevederile: 

- art. 19 alin.(2) şi ale art.49 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale modificată şi 

completată; 

 

 În temeiul art. 45, alin.2, lit.a), coroborat cu art. 81, alin.2 lit.d) din Legea nr. 215/ Legea nr. 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 



107 

 

 Art. 1 Bugetul de venituri şi cheltuilei 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 539.275,00 mii lei, conform anexei nr. 1. 

 

 Art. 2 Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează: 

- Formularul 11 - Anexa nr. 2 - Bugetul centralizat al unităŃii administrat-

teritoriale; 

- Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.1 - Bugetul local detaliat la venituri pe capitol 

şi subcapitole; 

- Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.2 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe 

capitol, subcapitole şi paragrafe; 

 

 Art. 3 Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 539.275,00 mii lei, atât 

la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform anexelor: 

 

Anexa 3 - 49.02. Buget local  

   

-Anexa 3.1 - capitol bugetar 51.02 - AutorităŃi publice 

- Anexa 3.1.1 - cap. 51.02.01 - AutorităŃi executive şi legislative 

- Anexa 3.1.1.1 - cap. 51.02.01.03.D - D.G.I.T.L. 

- Anexa 3.1.1.2 - cap. 51.02..01.03ASLG - ASLG 

- Anexa 3.1.1.3 - cap. 51.02..01.03P - Primăria Sector 4; 

   

- Anexa 3.2 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale 

- Anexa 3.2.1 - cap. 54.02.05 - Fond de Rezervă Bugetară 

- Anexa 3.2.2 - cap. 54.02.10 D - EvidenŃa Persoanelor Sector 4 

- Anexa 3.2.2.1 - cap. 54.02.10 P - EvidenŃa Persoanelor Sector 4 

- Anexa 3.2.2.2 - cap. 54.02.50 - Alte servicii publice generale 

   

- Anexa 3.3 - capitol bugetar 55.02 - Dobânzi 

   

- Anexa 3.4 - capitol bugetar 60.02 - Apărare 

- Anexa 3.4.1. - cap. 60.02.02 - Centrul Militar 

   

- Anexa 3.5 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publică şi siguranŃă naŃională 

- Anexa 3.5.1 - cap. 61.02.03 - Ordine publică 

- Anexa 3.5.1.1 - cap. 61.02.03.04 - PoliŃie locală Sector 4 

- Anexa 3.5.2 - cap. 61.02.05 - ProtecŃie Civilă 

   

- Anexa 3.6 - capitol bugetar 65.02 - ÎnvăŃământ total 

- Anexa 3.6.1 - cap. 65.02.03 - centralizator 

- Anexa 3.6.1.1 - cap. 65.02.03.A - ASLG  
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- Anexa 3.6.1.1.1 - cap. 65.02.03.A - ASLG 1 

- Anexa 3.6.1.1.2 - cap. 65.02.03.A - ASLG 2 

- Anexa 3.6.1.2 - cap. 65.02.03 US - centralizator unităŃi şcolare 

- Anexa 3.6.1.2.1 - cap. 65.02.03 US 1 - unităŃi şcolare 

- Anexa 3.6.1.2.2 - cap. 65.02.03 US 2 - unităŃi şcolare 

- Anexa 3.6.2 - cap. 65.02.04 - centralizator 

- Anexa 3.6.2.1 - cap. 65.02.04 A - ASLG 

- Anexa 3.6.2.1.1 - cap. 65.02.04.02 - ASLG 2 

- Anexa 3.6.2.2 - cap. 65.02.04 US - centralizator unităŃi şcolare 

- Anexa 3.6.2.2.1 - cap. 65.02.04 US2 - unităŃi şcolare 

- Anexa 3.6.2.2.2 - cap. 65.02.04 US3 - unităŃi şcolare 

- Anexa 3.6.3 - cap. 65.02.07 - centralizator 

- Anexa 3.6.3.1 - cap. 65.02.07.04 - ÎnvăŃământ special 

- Anexa 3.6.3.1.1 - cap. 65.02.07.04 A - ASLG 

- Anexa 3.6..3.1.2 - cap. 65.02.07.04 US - unităŃi şcolare 

   

- Anexa 3.7 - capitol bugetar 66.02 - Sănătate 

- Anexa 3.7.1 - cap. 66.02.06 - Servicii medicale în unităŃi sanitare cu 

Paturi 

- Anexa 3.7.1.1 - cap. 66.02.06.03 - UnităŃi medico-sociale- Sf. Luca 

   

- Anexa 3.8 - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere şi religie 

- Anexa 3.8.1 - cap. 67.02.03 - Servicii culturale 

- Anexa 3.8.1.1 - cap. 67.02.03.30 - Centrul Cultural N. Bălcescu 

- Anexa 3.8.2 - cap. 67.02.05 - Servicii recreative şi sportive 

- Anexa 3.8.2.1 - cap. 67.02.05.03 A - AdministraŃia Domeniului Public Sector 4 

- Anexa 3.8.2.2 - cap. 67.02.05.03 P - ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone 

Verzi 

- Anexa 3.8.3 - cap. 67.02.50 - Alte servicii în domeniile culturii 

   

- Anexa 3.9 - capitol bugetar 68.02 - Asigurări şi asistenŃă socială 

- Anexa 3.9.1 - cap. 68.02.04 - AsistenŃă acordată persoanelor în vârstă 

- Anexa 3.9.1.1 - cap. 68.02.04.1 - Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 1 

- Anexa 3.9.2 - cap. 68.02.12 - UnităŃi de asistenŃă medico-sociale- 

Centrul medico-social Sf. Luca 

- Anexa 3.9.3 - cap. 68.02 AS - AsistenŃă socială 

- Anexa 3.9.3.1 - cap. 68.02 AS.05 - AsistenŃă socială în caz de boli şi 

invaliditate 

- Anexa 3.9.3.1.1 - cap. 68.02 AS.05.02 - AsistenŃă socială în caz de invaliditate 

- Anexa 3.9.3.2 - cap. 68.02 AS.06 - AsistenŃă socială pentru familie şi copii 

- Anexa 3.9.3.2.1 - cap. 68.02 AS.06.01 - AsistenŃă socială pentru familie şi copii 

- Anexa 3.9.3.2.2 - cap. 68.02 AS.06.56 - Programe operaŃionale regionale 
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- Anexa 3.9.3.2.2.1 - cap. 68.02 AS.06.56SMIS - Extindere servicii comunitare Centrul de zi 

Harap Alb 

- Anexa 3.9.3.3 - cap. 68.02.11.2 - Creşe 

- Anexa 3.9.3.4 - cap. 68.02.AS.15 - Prevenirea excluderii sociale 

- Anexa 3.9.3.4.1 - cap. 68.02.AS.15.01 - Ajutor social 

- Anexa 3.9.3.5 - 68.02.AS.50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 

asistenŃei sociale 

   

- Anexa 3.10 - capitol bugetar 70.02 - LocuinŃe servicii şi Dezvoltare Publică 

- Anexa 3.10.1 - cap. 70.02.03 - LocuinŃe servicii şi Dezvoltare Publică 

- Anexa 3.10.1.1 - cap 70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor 

- Anexa 3.10.2 - cap 70.02.05 - Alimentare cu apă 

- Anexa 3.10.2.1 - cap 70.02.05.01 - Alimentare cu apă 

   

- Anexa 3.10.3 - cap. 70.02.50 - Alte servicii în domeniul locuinŃelor 

   

- Anexa 3.11 - capitol bugetar 74.02 - ProtecŃia mediului 

- Anexa 3.11.1 - cap. 74.02.05 - Salubritate şi gestiunea deşeurilor 

- Anexa 3.11.1.1. - cap. 74.02.05.01 - Salubritate 

- Anexa 3.11.2 - cap. 74.02.06 - Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 

   

- Anexa 3.12 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi 

- Anexa 3.12.1 - cap. 84.02.03 - Transport rutier 

- Anexa 3.12.1.1 - cap. 84.02.03.03 - Străzi 

 

 Art. 4 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităŃile finanŃate parŃial din venituri 

proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care: 

 

- Anexa 4.1 - Bugetul instituŃiilor finanŃate integral şi parŃial din venituri Proprii şi subvenŃii 

- Anexa 4.2 - Bugetul instituŃiilor finanŃate integral şi parŃial din venituri proprii detaliat la 

cheltuieli pe capitol, subcapitole şi paragrafe 

- Anexa 4.3 - Bugetul instituŃiilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii 

- Anexa 4.4 - Bugetul instituŃiilor finanŃate integral şi parŃial- Cheltuieli 

- Anexa 4.5 - Bugetul instituŃiilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii detaliat la 

venituri pe capitol şi subcapitole 

- Anexa 4.5.1 - cap. 65.10.03 - ÎnvăŃământ preşcolar şi primar 

- Anexa 4.5.1.1 - cap. 65.10.03.01 - ÎnvăŃământ preşcolar 

- Anexa 4.5.2 - cap. 65.10.04.02 - ÎnvăŃământ secundar superior 

 

 Art. 5 Se aprobă bugetul de cheltuieli, pentru activităŃile finanŃate parŃial din venituri proprii, 

conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care: 
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- Anexa 5.1 - capitol bugetar 65.10 - ÎnvăŃământ 

- Anexa 5.1.1 - cap. 65.10.03 - ÎnvăŃământ preşcolar şi primar 

- Anexa 5.1.1.1 - cap. 65.10.03.01 - ÎnvăŃământ preşcolar 

- Anexa 5.1.2 - cap. 65.10.04 - ÎnvăŃământ secundar 

- Anexa 5.1.2.1 - cap. 65.10.04.02 - ÎnvăŃământ secundar superior 

   

- Anexa 5.2 - capitol bugetar 68.10 - Asigurări şi asistenŃă socială 

- Anexa 5.2.1 - cap. 68.10.04 - AsistenŃă acordată persoanelor în vârstă 

- Anexa 5.2.1.1 - cap. 68.10.04.01 - Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă CIA 

   

- Anexa 5.3 - capitol bugetar 70.10.50 - AdministraŃia pieŃelor 

- Anexa 5.4 - Bugetul Centralizat al Creditelor interne şi externe AdministraŃia PieŃelor 

- Anexa 5.4.1 - cap. 70.07.50 - AdministraŃia PieŃelor 

 

 Art. 6 Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, din care: 

- Anexa 6 - Bugetul centralizat al creditelor externe şi interne Primăria Sector 4 

- Anexa 6.1 - centralizator - credite externe 

- Anexa 6.1.1 - capitol bugetar 70.06 - LocuinŃe, servicii şi dezvoltare socială 

- Anexa6.1.1.1 - cap. 70.06.03 - LocuinŃe 

- Anexa 6.1.1.1.1 - cap. 70.06.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinŃe 

 

 Art. 7 Se aprobă Listele de investiŃii aferente unităŃilor aflate în subordinea Consiliului Local Sector 

4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

- anexa nr. 7 ,,Lista de investiŃii a DGITL Sector 4" 

- anexa nr. 8 ,,Lista de investiŃii a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti" 

- anexa nr. 9 ,,Lista de investiŃii a PoliŃiei Locale Sector 4" 

- anexa nr. 10 ,,Lista de investiŃii a AdministraŃiei Domeniului Public Sector 4" 

- anexa nr. 11 ,,Lista de investiŃii a A.S.L.G Sector 4” 

- anexa nr. 12 ,,Lista de investiŃii pentru anul 2012-D.GAS.P.C Sector 4” 

- anexa nr. 13 ,,Lista de investiŃii a DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4" 

 

 Art. 8 Se aprobă ,,Lista creditelor de angajament repartizate pe trimestre pentru anul 2012, la 

capitolul 70.07.50- AdministraŃia pieŃelor Sector 4, credit bancar: 

 

- anexa nr. 14 - Construire şi modernizare PiaŃa Progresul, Şos. Giurgiului nr. 109A 

                       - în valoare de 32.028.524 lei; 

 - Modernizare construire PiaŃa Agroalimentară Apărătorii Patriei, Şos. Berceni nr. 183 bis 

                       - în valoare de 6.895.827 lei 

 

 Art. 9 Se aprobă virarea sumei de 7.000.000 lei din excedentul secŃiunii de funcŃionare pentru 

secŃiunea de dezvoltare. 
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 Art. 10 Prezenta hotărâre va fi adusă 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 

26.11.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 58/26.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisia pentru vânzarea spaŃiilor 

comerciale conform Legii nr. 550/2002 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Secretarului Sectorului 4 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 4; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliul Local Sector 4; 

 Luând în considerare prevederile art. 6, alin.(1), lit. ,,a" din Legea Nr. 550/2002 privind vânzarea 

spaŃiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea 

consiliilor judeŃene sau consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de 

interes local; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45, alin. (2), coroborat cu art. 81, alin. (4) din Legea 215/2001, privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se desemnează pentru a reprezenta Consiliul Local al Sectorului 4, în comisia pentru 

vânzarea spaŃiilor comerciale sau de prestări servicii, organizată în temeiul Legii nr. 550/2002, doi 

reprezentanŃi ai Consiliului Local în calitate de membri supleanŃi: 

- dl. Consilier STOIAN Ghiocel Daniel 

- dl. Consiler COMĂNESCU Jean Valentin 

 

 Art. 2 De la data aprobării prezentei, se abrogă din cuprinsul H.C.L.S4 nr. 22/31.07.2008, referirile 

la consilierii locali care nu mai fac parte din actualul Consiliu Local Sector 4. 

 Art. 3 Persoanele nominalizate la art. 1, împreună cu Secretarul Sectorului 4 vor aduce la 

îndeplinire dispoziŃiile cuprinse în prezenta, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.11.2012 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 59/26.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2012/2013  

semestrul I 

 

Consiliul Local Sector 4 

 Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând act de Referatul de specialitate Nr. 4838/05.11.2012, întocmit de AdministraŃia Şcolilor, 

Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliul Local Sector 4; 

 În temeiul prevderilor art. 105 alin.(2) din Legea Nr. 1/2011, privind educaŃia naŃională, precum şi 

prevederile din OMECTS Nr. 5576/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziŃiile prevăzute la art. 45 alin.(1) şi art. 81 alin (2) lit. ,,j" şi alin. (4) din 

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

ulterioare.  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 – Se aprobă pentru anul şcolar 2012-2013 semestrul I, elevilor cuprinşi în învăŃământul 

preuniversitar de stat din instituŃiile de învăŃământ de pe teritoriul Sectorului 4, un număr de 3.692 burse 

şcolare conform anexei nr. 1 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 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 

26.11.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 60/26.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea art. 2 (2) al Hotărârii Consiliului Local 49/29.03.2012 privind aprobarea 

cofinanŃării proiectului EDUCAłIE DE CALITATE PENTRU ELEVII CU NEVOI SPECIALE Formare 

profesională continuă: Comunicare augmentativă şi alternativă, iniŃiat de Şcoala Gimnazială 

Specială ,,Sfântul Nicolae" din Sectorul 4 

 

 • Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al 

AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 nr. 4969/16.11.2012 

 

 • 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; 

 - Ordinul nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile 

în cadrul operaŃiunilor 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 12 aprilie 2008 privind cadrul constituŃional 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 ,,Carieră în 

educaŃie şi formare"; Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; 

 - În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind FinanaŃele 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, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1 Se aprobă modificarea art. 2 (2) din Hotărârea Consiliului Local 49/29.03.2012 privind 

cofinanŃarea proiectului EDUCAłIE DE CALITATE PENTRU ELEVII CU NEVOI SPECIALE Formare 

profesională continuă: Comunicare augmentativă şi alternativă, iniŃiat de Şcoala Gimnazială Specială 

,,Sfântul Nicolae" ca Partener 1, AsociaŃia ,,Vorbind fără cuvinte" din POLONIA ca Partener 2 şi 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei, catedra de Psihopedagogie 

Specială în calitate de partener 3 care va avea următorul cuprins: 

,,art. 2 (2) Se aprobă toate costurile neeligibile ale proiectului “ EDUCAłIE DE CALITATE PENTRU 

ELEVII CU NEVOI SPECIALE Formare profesională continuă: Comunicare augmentativă şi alternativă, 

iniŃiat de Şcoala Gimnazială Specială ,,Sfântul Nicolae", sector 4 – de 126.090 lei ce reprezintă TVA-ul şi 

alte cheltuieli neeligibile (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. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 49/29.03.2012 rămân nemodificate. 

 Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor 

Sector 4, Şcoala Gimnazială Specială ,,Sfântul Nicolae" din Sectorul 4 şi echipa proprie de proiect 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 

26.11.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 61/26.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obŃinut calitatea de administrator imobile – 

ATESTAT în urma susŃinerii examenului de atestare din luna octombrie 2012, în baza Legii nr. 

230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 
 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 
 Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 şi "Referatul" nr. 

P.8.3./1434/29.10.2012 al DirecŃiei Comunicare şi RelaŃii cu CetăŃenii – Serviciul RelaŃii cu AsociaŃiile de 

Proprietari; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 230/2007 – privind înfiinŃarea, organizarea şi 

funcŃionarea asociaŃiilor de proprietari, în conformitate cu H.G. nr. 1588/2007 – pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art.81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 – privind administraŃia publică 

locală, republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obŃinut calitatea de administrator imobile – 

ATESTAT în urma susŃinerii examenului de atestare desfăşurat la data de :27.10.2012, conform anexei 

care face parte integrantă din această hotărâre. 

 Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităŃilor profesionale ale persoanelor care doresc să 

practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaŃiile de proprietari. 

 Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată şi este 

valabil pe tot teritoriul României. 

 Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administraŃiei 

publice locale care l-a eliberat, dacă nu mai sunt îndeplinite condiŃiile pentru exercitarea acestei activităŃi. 

 Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia Comunicare şi RelaŃii cu CetăŃenii prin Serviciul 

RelaŃii cu AsociaŃiile de proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.11.2012 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 62/26.11.2012 
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Anexă 

 la HCLS4 nr. 62/26.11.2012 

 

L I S T A 

Persoanelor care au obŃinut Atestatul de Administrator  

Imobile în urma susŃinerii examenului  

din 27.10.2012 

 

Nr. 

Crt. 

Nume 

Prenume 

Seria 

Atest. 

Certificat 

Nr. Data 

1 BARBU ELENA 

FLORENTINA 

45 0.997 27.10.2012 

2 BRĂNESCU ELENA 

ALEXANDRA 

45 0.998 27.10.2012 

3 BYRO MARIA 45 0.999 27.10.2012 

4 COBÎRJEA SIMONA 45 0.1000 27.10.2012 

5 COJAN PETRE 45 0.1001 27.10.2012 

6 DUMITRU ECATERINA 45 0.1002 27.10.2012 

7 GAVRILESCU FLORICA 45 0.1003 27.10.2012 

8 GHEORGHIU ELIZA ALINA 45 0.1004 27.10.2012 

9 HOMUTESCU MARIANA 45 0.1005 27.10.2012 

10 HORNEł WILHELMINA 45 0.1006 27.10.2012 

11 IACOBESCU ANDREEA 

HANELORE 

45 0.1007 27.10.2012 

12 IVAN PETRA 45 0.1008 27.10.2012 

13 LISTRAT SORIN DANIEL 45 0.1009 27.10.2012 

14 MANOLACHE SIMONA 45 0.1010 27.10.2012 

15 NISTOROIU IOAN 45 0.1011 27.10.2012 

16 OLTEANU ELENA 45 0.1012 27.10.2012 

17 ORODEL LILIANA 45 0.1013 27.10.2012 

18 TEOFIL NICULINA 45 0.1014 27.10.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al Grupului de Lucru Local pentru 

persoanele aparŃinând etniei rome de la nivelul Sectorului 4 

 
 Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a primarului Sectorului 4; 

 - Referatul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 4 nr. 553/19.11.2012; 

 - Având în vedere H.C.L. Sector 4 nr. 43/31.10.2012 privind alegerea consilerilor locali în cadrul 

Grupului de Lucru Local de la nivelul Sectorului 4 pentru persoanele aparŃinând etniei rome; 

 - łinând cont de DispoziŃia Primarului Sectorului 4 nr. 1466/06.11.2012 privind nominalizarea 

persoanelor care fac parte din Grupul de Lucru Local Sector 4; 

 - Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1221/20011 publicată în 

Monitorul Oficial al Romaâniei, 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 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 Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al Grupului de Lucru Local 

pentru persoanele aparŃinând etniei rome de la nivelul Sectorului 4, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta. 

 Art. 2 Prevederile H.C.L. Sector 4 nr. 40/29.03.2012 se abrogă. 

 Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreună cu DirecŃia Comunicare şi RelaŃii cu 

CetăŃenii – Serviciul Comunicare ActivităŃi Publice 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 

26.11.2012 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 63/26.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 Nr. 46/31.10.2012 prin care s-a schimbat 

denumirea ,,Centrului Medico-Social Sfântul Luca’’ 

 
 łinând seama de referatul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 4, Nr. 556/20.11.2012, 

precum şi de expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃa Guvernului Nr. 70/2002 privind administrarea unităŃilor 

sanitare de interes judeŃean şi local, Hotărârea Guvernului României Nr. 1096/2002 privind trecerea unor 

imobile în care îşi desfăşoară activitatea unele unităŃi sanitare de interes local din administrarea 

Ministerului SănătăŃii şi Familiei în administrarea sectoarelor municipiului Bucureşti şi a celor existente în 

Hotărârea Guvernului României Nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, 

funcŃionarea şi finanŃarea unităŃilor de asistenŃă medico-sociale; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) şi art. 81 alin. (2), lit. ,,n’’ din Legea 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, 

 
 Consiliul Local Sector 4: 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1  - Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr. 46/31.10.2012 se modifică şi va avea 

următorul conŃinut: 

 ,,Începând cu data de 01.01.2013 Centrul Medico-Social ,,Sfântul Luca’’ aflat în subordinea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi protecŃia Copilului Sector 4 îşi schimbă denumirea în 

,,Centrul Medico-Social al Sectorului 4’’. 
 Art. 2 – Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr. 46/31.10.2012, rămân 

neschimbate. 

 Art. 3 – Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4, Centrul Medico-Social ,,Sfântul Luca’’, precum şi Serviciul  Tehnic Consiliul Local, 

Documente – Electoral, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.11.2012 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 64/26.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 

HOTEL P+3E+4 retras, pentru teren proprietatea d-nei NOVAC ALINA IONELA, în suprafaŃă de 

255,30 mp şi teren domeniul privat al mun. Bucureşti în suprafaŃă de 522,86 mp, situat în Str. Leon 

Vodă nr. 18, sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat 

de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

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

construcŃii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000. 

 În baza dispoziŃiilor art. 45, ale art. 81, alin.2, lit. ,,i’’ din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale republicată;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru hotel şi concesionare pentru teren situat în Str. Leon 

Vodă nr. 18. 

Art. 2 Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este proprietate persoană fizică în suprafaŃă 

de 255,30 şi proprietate domeniul privat al mun.Bucureşti în suprafaŃă de 522,86mp. 

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 

26.11.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 65/26.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea acces 

din exterior, pentru apartament proprietatea d-nei GROZEA LIXANDRINA, în suprafaŃă de 45,75 

mp., situat în Şos. Giurgiului nr. 126, bl.7,sc.2,P,ap.33, sector 4 
 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat 

de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

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

construcŃii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000. 

 În baza dispoziŃiilor art. 45, ale art. 81, alin.2, lit. ,,i’’ din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale republicată;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru acces din exterior, pentru apartament situat în Şos. 

Giurgiului nr. 126, bl.7,sc.2,P,ap.33. 

Art. 2 Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este cotă parte indiviză a blocului(trotuarul 

de gardă), în suprafaŃă de 1,0 mp. 

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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.11.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 66/26.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 

imobil P – CENTRUL SENIORILOR ŞI CABINETE MEDICALE, pe un teren proprietatea d-lui 

MURGA ROBERTO EMANUEL, în suprafaŃă de 530,13 mp, situat în b-dul ALEXANDRU OBREGIA 
nr. 19H, sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat 

de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

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

construcŃii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000. 

 În baza dispoziŃiilor art. 45, ale art. 81, alin.2, lit. ,,i’’ din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale republicată;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 

imobil P - CENTRUL SENIORILOR ŞI CABINETE MEDICALE, pe un teren proprietatea d-lui MURGA 

ROBERTO EMANUEL, în suprafaŃă de 530,13 mp, situat în b-dul ALEXANDRU OBREGIA nr. 19H, 

sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.11.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 67/26.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 

COMPLEX MULTIFUNCłIONAL S+P+5E+6 retras, pentru teren proprietatea SC CONCURENT 

REAL INVESTMENTS, în suprafaŃă de 778,30mp, situat în Splaiul Unirii nr. 66-68; str. Între Gârle 
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; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000. 

 În baza dispoziŃiilor art. 45, ale art. 81, alin.2, lit. ,,i’’ din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale republicată;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic Nu se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 

COMPLEX MULTIFUNCłIONAL S+P+5E+6 retras, pentru teren proprietatea SC CONCURENT REAL 

INVESTMENTS, în suprafaŃă de 778,30mp, situat în Splaiul Unirii nr. 66-68; str. Între Gârle nr. 1, sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.11.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr. 68/26.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între D.G.A.S.P.C. Sector 4 şi Universitatea 

de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila’’, având ca obiect acordarea de îngrijire şi asistenŃă socio-

medicală stomatologică de specialitate pentru persoanele cu nevoi speciale  

de pe raza sectorului 4 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi rapoartele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

 Având în vedere Referatul de Specialitate cu nr. 87775/22.11.2012 al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4; 

 Luând în considerare prevederile art. 1, alin. (1) şi alin. (2) lit. a), b). d), e) din Anexa nr. 1 la H.G. 

1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului ; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.n) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată; 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Protocolul de Colaborare încheiat între D.G.A.S.P.C. Sector 4 şi Universitatea de 

Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila’’, având ca obiect acordarea de îngrijire şi asistenŃă socio-medicală 

stomatologică de specialitate pentru persoanele cu nevoi speciale de pe raza sectorului 4, conform 

Anexei la prezenta hotărâre; 

 Art. 2 Se împuterniceşte Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 4 să întocmească metodologia 

care să cuprindă condiŃiile şi criteriile în baza cărora persoanele cu nevoi speciale de pe raza Sectorului 4 

pot beneficia de serviciile prevăzute la art. 1. 

 Art. 3 Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 4 în baza propunerilor făcute de către 

Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila’’ va elabora şi va înainta către Consiliul Local al 

sectorului 4 proiectul de buget necesar derulării activităŃii ce formează obiectul protocolului prevăzut la 

art. 1. 

 Art. 4 Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, împreună cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4, Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila’’ precum şi Serviciul 

Tehnic Consiliul Local, Documente Electoral, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenŃelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.11.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 69/26.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Anexei la HCLS4 nr. 37/2012, privind metodologia de acordare 

a granturilor pentru premierea unităŃilor de învăŃământ de stat cu rezultate deosebite în domeniul 

performanŃelor şcolare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 precum şi Referatul de 

Specialitate nr. 5115/23.11.2012, întocmit de AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul art. 107 alin.(2) şi (3) din Legea nr. 1/2011 privind educaŃia naŃională; 

 łinând cont HCLS4 nr. 37/2012, privind metodologia de acordare a granturilor pentru premierea 

unităŃilor de învăŃământ de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanŃelor şcolare; 

 În conformitate cu prevederile cuprinse în art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit. j) şi alin.(4) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea Anexei la HCLS4 nr. 37/2012, privind metodologia de 

acordare a granturilor pentru premierea unităŃilor de învăŃământ de stat cu rezultate deosebite în 

domeniul performanŃelor şcolare după cum urmează: 

(1) Punctul B alin 3 al metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităŃilor de 

învăŃământ de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanŃelor şcolare va avea următorul cuprins: 

,,Nu vor primi granturile menŃionate la punctul B următoarele categorii de profesori: 

- Cu mai puŃin de o normă în unitatea şcolară. 

- Cu mai puŃin de 2 ani vechime în unitatea şcolară. 

- SancŃionaŃi prin tăierea orelor, diminuarea calificativului anual. 

- Profesorii care predau discipline de bacalaureat, dar la examenul de bacalaureat nu a fost înscris 

nici un candidat din cei care au finalizat cursurile în anul curent’’ 

 (2) Punctul B alin 4 al metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităŃilor de 

învăŃământ de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanŃelor şcolare va avea următorul cuprins: 

 ,,Conform art. 107 din Legea nr. 1/2011 a EducaŃiei NaŃionale, alin. 3, ,,finanŃarea suplimentară se 

realizează pe bază de contract (Anexa nr. 3) încheiat între unitatea şcolară şi finanŃator’’ În acest sens se 

va încheia contractul-cadru până în luna ianuarie 2013’’ 

 (3) Punctul B alin 5 al metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităŃilor de 

învăŃământ de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanŃelor şcolare va avea următorul cuprins: 

 ,,Consiliul Local al Sectorului 4 şi Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti îşi rezervă dreptul de a aduce 

modificări şi/sau completări prezentei metodologii prin hotărâre de consiliu local. 

 OBS. Anexa 1 – Lista olimpiadelor şcolare. 
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  Anexa 2 – Lista concursurilor şcolare. 

  Anexa 3 – Model contract de finanŃare’’ 

(4) Anexa 1 a metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităŃilor de învăŃământ de 

stat cu rezultate deosebite în domeniul performanŃelor şcolare se completează după cum urmează: 

- punctul 25 cu lit ,,k’’: ,,tenis de masă’’. 

- punctul 26 ,,olimpiada creativităŃii’’. 

 Art. 2 Anexa la metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităŃilor de învăŃământ de 

stat cu rezultate deosebite în domeniul performanŃelor şcolare se completează cu Anexele 2 şi 3 care fac 

parte din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se desemnează dl. DELEGEANU Dan Bogdan ca reprezentant al Consiliului Local Sector 4 

să facă parte din comisia de evaluare a granturilor. 

 Art. 4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu 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 

26.11.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 70/26.11.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Luând act de Raportul de evaluare nr. 30344/G/II/15.06.2012 al AgenŃiei NaŃionale de Integritate, 

privind starea de incompatibilitate a doamnei Ciulacu Victoria; 

 Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul şi Secretarul sectorului 4 nr. 563/26.11.2012; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza dispoziŃiilor art. 9 alin.2 lit.,,b’’ coroborat cu art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, modificată şi completată; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic Cu data prezentei, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier, din cadrul 

Consiliului Local al sectorului 4, al doamnei CIULACU Victoria, precum şi vacantarea acestui loc în 

Consiliul Local al sectorului 4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.11.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 71/26.11.2012 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiilor tehnico-economice pentru reabilitarea 

termică a 39 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 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 39 de imobile 

de locuinŃe, conform Anexelor nr. 1 - 39, 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 CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Manuel Avramescu Secretarul Sectorului 6 

 
Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 53 

Data: 29.11.2012                                                              

 
*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro şi la DirecŃia AdministraŃie Publică, et. 4,cam. 10 
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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 contractării unui împrumut intern în valoare de până la 240.000.000 lei în vederea 

reabilitării termice a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

łinând seama de raportul de specialitate al Administratorului Public al Sectorului 6;  

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

Având în vedere OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii 

Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

łinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

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

    Potrivit prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii; 

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 (care înlocuieşte art. 942) şi următoarele din Codul civil, 

referitoare la contracte sau convenŃii; 

   În conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 313/20.11.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile 

Locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuŃiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru 

investiŃii; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2) lit. b), art. 47, art. 

49, art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), art. 81 alin. (2) lit. d), ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. b), 

alin. (5), (6) şi (7), precum şi ale art. 117, din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanŃări rambursabile interne în valoare de până la 

240.000.000 lei, cu o maturitate de maxim 15 ani, o perioadă de tragere şi graŃie de maxim 5 ani. 

Art. 2. Contractarea finanŃării rambursabile interne prevăzute la Art. 1 se face pentru reabilitarea 

termică a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti se asigură plata: 

a) serviciul anual al datoriei publice; 
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b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiŃii de interes local; 

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanŃării rambursabile menŃionate la Art. 1. 

Art. 4  (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite 

are obligaŃia să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti următoarele date: 

• hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia; 

• valoarea finanŃării rambursabile în valută de contract; 

• gradul de îndatorare a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

• durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graŃie şi a perioadei de 

rambursare a finanŃării rambursabile; 

• dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanŃări rambursabile; 

• plaŃile efectuate din fiecare finanŃare rambursabilă. 

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancŃiunile prevăzute de lege. 

Art.  5. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al Municipiului 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 şi/sau din împrumuturi pentru refinanŃarea datoriei publice locale. 

       (3) Se împuterniceşte (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să semneze în 

numele şi pentru Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti acordul de garantare a împrumutului şi să semneze 

în numele şi pentru Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti toate documentele necesare 

obŃinerii autorizării de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale şi derulării finanŃării rambursabile 

interne. 

Art. 6. Se mandatează Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, să negocieze şi să 

semneze, în numele şi pe seama Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti contractul de împrumut intern, 

precum şi orice alte modificări şi completări convenite de către părŃile contractante şi orice alte acte, 

documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea şi 

punerea în executare a contractului de împrumut intern. 

Art. 7. (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 CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Manuel Avramescu Secretarul Sectorului 6 

 
Gheorghe Floricică 

                                                                                                                           

Nr.: 54 

Data: 29.11.2012                 

 

 
*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinŃe realizate în cadrul Programului de construcŃii 

de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe 

perioada exploatãrii în regim de închiriere 

 

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 nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru 

LocuinŃe, modificată şi completată, art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Normele metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 

modificată şi completată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 159/2009 şi Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 6 nr. 181/2006; 

 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 lista de repartizare a unui lot de locuinŃe realizate în cadrul Programului de 

construcŃii de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase 

vacante pe perioada exploatãrii în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art. 2. ContestaŃiile cu privire la acordarea prioritãŃilor în soluŃionarea cererilor se vor adresa 

Primarului sectorului 6, în termen de 7 zile de la afişarea listei. 

Art. 3. Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinŃă şi 

Serviciul Reglementare şi Repartizare SpaŃii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor. 

Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sector 6. 

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Manuel Avramescu Secretarul Sectorului 6 
 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 55 

Data: 29.11.2012                                                              

 
*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE 

AUTORITATEA MUNICIPALĂ DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE BUCUREŞTI 
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