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ROMÂNIA 
Ministerul AdministraŃiei şi Internelor 

 
 
 
 
 

 
InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti 

 
 

ORDIN NR. 770 din 09.10 2012 
privind numerotarea secŃiilor de votare înfiinŃate la nivelul sectoarelor 1 - 6 ale municipiului 
Bucureşti pentru desfăşurarea alegerilor pentru Camera DeputaŃilor şi Senat din anul 2012 

 
Prefectul municipiului Bucureşti, 
În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 

DeputaŃilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităŃilor administraŃiei publice locale, a Legii administraŃiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 

Văzând menŃiunile de la nr. crt. 24 şi 25 din Programul calendaristic pentru realizarea acŃiunilor din 
cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera DeputaŃilor şi Senat din anul 2012, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 890/2012, 

În baza dispoziŃiilor emise de primarii sectoarelor 1 - 6 ale municipiului Bucureşti prin care s-au 
aprobat delimitarea secŃiilor de votare, 

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituŃia prefectului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Emite prezentul 

O R D I N: 
 

Art. 1. - Se numerotează secŃiile de votare stabilite prin dispoziŃiile emise de primarii sectoarelor 1-
6 ale municipiului Bucureşti, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 
Art. 2. - Primarii sectoarelor municipiului Bucureşti vor aduce la cunoştinŃa alegătorilor, prin afişare, 

delimitarea şi numerotarea secŃiilor de votare. 
 

Art. 3.- Serviciul economic, achiziŃii publice, administrativ şi resurse umane va asigura 
comunicarea prezentului ordin celor interesaŃi. 

 
PREFECT, 

Georgeta GAVRILĂ 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 

SUBPREFECT, 
Mariana CÂMPUREAN 

 

 

*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 alegerea preşedintelui de şedinŃă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru 

şedinŃa de îndată din data de 02.10.2012 

 

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului Bucureşti;  

Conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi art. 10 din OrdonanŃa Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 673/2002 şi art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcŃionare a 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru şedinŃa de îndată din data de 02.10.2012. 

 

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

Bucureşti din data de 02.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Marian Cristian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 02.10.2012 

Nr. 170 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 în vederea achiziŃionării pentru şi în 
numele municipiului Bucureşti a imobilului situat în municipiul Bucureşti, str. Romancierilor nr. 1, 

sector 6, pentru desfăşurarea activităŃii Colegiului Tehnic de Poştă şi TelecomunicaŃii  

„Gheorghe Airinei" 
 

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

Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 40/27.09.2012 privind solicitarea 

împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 6 în vederea achiziŃionării Colegiului Tehnic „Gheorghe 

Airinei"; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. art. 112 alin. (2), art. 113 din Legea nr. 

1/2011 a educaŃiei naŃionale; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit a) pct. 1, art. 45 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) lit. 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 (1) Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 6 să achiziŃioneze în numele şi pentru 

municipiul Bucureşti, imobilul situat în municipiul Bucureşti, str. Romancierilor nr. 1, sector 6, format din 

teren în suprafaŃă de 20226 mp. şi construcŃii. 

 (2) Imobilul prevăzut la alin. (1) este identificat în Cartea Funciară nr. 203254 a municipiului 

Bucureşti, cu nr. cadastral 203254 şi 203254-C1, 203254-C2, 203254-C3, 203254-C4 conform Încheierii 

nr. 8030/07.08.2000, eliberată de Judecătoria Sector 6. 

 Art.2 Se aprobă includerea imobilului prevăzut la art. 1 în domeniul public al municipiului Bucureşti. 

 Art.3 Se aprobă transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 6 a imobilului prevăzut la art. 

1, în vederea desfăşurării activităŃii Colegiului Tehnic de Poştă şi TelecomunicaŃii „Gheorghe Airinei". 

 Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se completează în mod corespunzător prevederilor 

prezentei hotărâri. 

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

Consiliul Local Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 02.10.32012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

OLTEANU MARIAN CRISTIAN TUDOR TOMA 

 

Bucureşti, 02.10.2012 

Nr. 171 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind iniŃierea în regim de urgenŃă a procedurii pentru asigurarea serviciului de salubrizare stradală şi a 

serviciului de iarnă în sectorul 5 al Municipiului Bucureşti 

 

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

specialitate al DirecŃiei UtilităŃi Publice; 

 Văzând raportul Comisiei pentru salubritate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de notificarea S.C. Compania Romprest Service SA nr. 8027/30.10.2012; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 94/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B nr. 

6/2001 privind preluarea activităŃii de salubrizare în municipiul Bucureşti de către Consiliile locale ale 

sectoarelor; 

- Hotărârii C.G.M.B nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a 

serviciilor publice de salubrizare în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii C.G.M.B nr. 120/2010 privind Normele de salubrizare şi igienizare ale municipiului Bucureşti; 

- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităŃilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; 

- Art. 90 lit. f) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecŃia mediului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. 6 alin (9) din Legea nr. 52/2000 privind transparenŃa decizională în 

administraŃia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 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 iniŃierea în regim de urgenŃă a procedurii pentru asigurarea serviciului de 

salubrizare stradală şi a serviciului de iarnă în sectorul 5 al Municipiului Bucureşti. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr. 172 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind redistribuirea pe secŃiuni şi modificări în structura bugetului pe anul 2012 al unor instituŃii de 

interes local şi virări de credite bugetare între capitole bugetare de cheltuieli în bugetul 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. 

 În conformitate cu prevederile art 49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şl completările ulterioare; 

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă redistribuirea pe secŃiuni şi modificările în structura bugetului AdministraŃiei Lacuri 

Parcuri şi Agrement pe anul 2012 şi în lista obiectivelor de investiŃii anexă la bugetul AdministraŃiei Lacuri 

Parcuri şi Agrement conform anexei 1* şi anexei 2*. 

 Art.2 Se aprobă virările de credite bugetare în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 

2012 de la capitolul 51.02 la capitolul 70.02 conform anexei 1. 

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

 Art.4 Primarul General al Municipiului Bucureşti va include modificările din prezenta hotărâre în 

bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 şi anexele la buget. 

 

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

din data de 31.10.2012. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr. 173 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind achiziŃia Bustului - Efigie al Regelui Mihai I al României în PiaŃeta Regelui şi redistribuirea sumei 

aprobate pentru alegerile locale şi neutilizate din Bugetul 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 învăŃământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei economice, buget, 

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

Văzând acordul Casei Regale a României pentru achiziŃia unui bust reprezentând pe Regele 

Mihai al României şi amplasarea acestuia într-un ansamblu monumental amplasat în PiaŃeta Regelui la 

intersecŃia străzilor Ion Mincu cu Şoseaua Kiseleff; 

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă achiziŃia Bustului - Efigie al Regelui Mihai I al României în PiaŃeta Regelui în 

spaŃiul situat la intersecŃia străzilor Ion Mincu cu Şoseaua Kiseleff prin achiziŃia unui bust şt amplasarea 

acestuia într-un ansamblu monumental realizat de către AMPT, conform acordului Casei Regale a 

României; şi dreptului la propria imagine al persoanei în viaŃă, prevăzut de lege.  

Art.2 Pentru finanŃarea măsurilor prevăzute la art. 1 se majorează bugetul pe anul 2012 al 

AdministraŃiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic la secŃiunea de dezvoltare cu suma de 286 mii lei şi 

lista obiectivelor de investiŃii a AdministraŃiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, anexa la bugetul 

acesteia cu poziŃia „Bustul - Efigie al Regelui Mihai I al României”. 

Art.3 Se majorează bugetul pe 2012 al AdministraŃiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic la 

secŃiunea de funcŃionare, titlul 20 art. 20.30, alin. 20.30.30 cu suma de 219 mii lei. 

Art.4 Sursele de finanŃare pentru îndeplinirea prevederilor art. 2 şi art. 3 se asigură prin virări de 

credite bugetare între capitole, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din suma 

de 505 mii lei rămasă necheltuită din cei 1.500 mii lei aprobaŃi prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 66/2012 

pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2012. Pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru autorităŃile administraŃiei publice locale din anul 2012 s-au cheltuit în total 975 mii lei din 

care pentru cheltuieli de personal suma de 347 mii lei şi pentru bunuri şi servicii suma de 648 mii lei. 

Art.5 Ordonatorul Principal de Credite va include în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe 

anul 2012 şi anexele sale, modificările din prezenta hotărâre şi anexa* care face parte integrantă din 

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

din data de 31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr.174  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 117/2012 privind înaintarea către Guvernul 

României a cererii de emitere a unei hotărâri privind trecerea terenului în suprafaŃă de 52.358 mp, situat 

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

Bucureşti 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia InvestiŃii; 

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

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

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Articolul 1 din HCGMB nr. 117/2012 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Se aprobă 

înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trecerea 

terenului în suprafaŃă de 52.358 mp, situat în Bd. Basarabiei nr. 37-39, sector 2 din domeniul public al 

Statului Român şi din administrarea Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin 

Autoritatea NaŃională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv NaŃional „Lia Manoliu" în domeniul 

public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, identificat 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre". 

 Art. II (1) Municipiul Bucureşti are obligaŃia de a realiza obiectivul de investiŃii privind construirea 

unei săli de sport multifuncŃionale din bugetul propriu, precum şi din alte surse legal constituite, după caz. 

 (2) Municipiul Bucureşti va începe realizarea obiectivului de investiŃii în termen de 1 an şi 

finalizarea în 3 ani, de la momentul transmiterii terenului prevăzut la art. 1, prin proces verbal de predare-

primire. 

 (3) După efectuarea recepŃiei obiectivului de investiŃii sala de sport multifuncŃională, aceasta va fi 

înscrisă în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, prin structura sportivă de specialitate. 

 Art. III (1) Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic prin 

Autoritatea NaŃională pentru Sport şi Tineret modul de folosire a terenului transmis, începerea lucrărilor 

de investiŃii precum şi respectarea termenului de finalizare a obiectivului de investiŃii. 

(2) În situaŃia în care, în urma controlului, se constată că terenul transmis potrivit art. 1 nu este 

folosit în conformitate cu destinaŃia acestuia, terenul respectiv revine de drept în domeniul public al 

statului şi în administrarea Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea 

NaŃională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv NaŃional „Lia Manoliu". 
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(3) Municipiul Bucureşti va asigura gratuitatea pentru desfăşurarea de competiŃii internaŃionale 

desfăşurate de federaŃiile sportive naŃionale, cu plata utilităŃilor în baza unui contract încheiat pentru 

fiecare eveniment în parte. 

(4) Municipiul Bucureşti va asigura, în măsura posibilităŃilor, gratuitatea folosirii spaŃiilor necesare 

antrenamentelor federaŃiilor sportive naŃionale, respectiv structurilor sportive de drept public în 

competiŃiile sportive internaŃionale, în incinta Sălii Polivalente, cu plata utilităŃilor în baza unui contract de 

utilităŃi pentru fiecare eveniment în parte. 

 Art. IV (1) Predarea - preluarea imobilelor prevăzute la art 1, se face pe bază de protocol încheiat 

între părŃile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a hotărârii de guvern privind transmiterea terenului. 

 (2) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în Cartea 

Funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Municipiului Bucureşti şi a dreptului de 

administrare în favoarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în condiŃiile legii. 

 Art. V Prezenta hotărâre se comunică la: Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi 

Autoritatea NaŃională pentru Sport şi Tineret. 

 Art. VI De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte hotărâri contrare. 

 Art. VII 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 31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10.2012 

Nr. 175 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 45/2011 privind acceptarea cererii 

Guvernului României pentru trecerea locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii, Cartier Tonitza - zona I, 

şos. Vitan - Bârzeşti nr. 20 (fostă OlteniŃei nr. 219), bloc Z.1.1, sector 4, din proprietatea publică a 

municipiului Bucureşti în proprietatea publică a statului 

 

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

specialitate al DirecŃiei Patrimoniu; 

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

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

- Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 93573/2012 referitor la solicitarea de 

modificare a Hotărârii C.G.M.B. nr. 45/2011 privind acceptarea cererii Guvernului României pentru 

trecerea locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii, Cartier Tonitza - zona I, şos. Vitan-Bârzeşti nr. 20 

(fostă OlteniŃei nr. 219), bloc Z.1.1, sector 4, din proprietatea publică a Municipiului Bucureşti în 

proprietatea publică a statului; 

- Adresa nr. 2988/P.3/147/22.02.2012, a Primăriei Sectorului 4 - Serviciul SpaŃiu Locativ; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector .4 nr. 97/2007 privind repartizarea apartamentului nr. 2, situat în 

Blocul Z.I.1, şos. OlteniŃei nr. 219, cartier N. Tonitza, sector 4; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinŃe sociale destinate 

chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din locuinŃele retrocedate foştilor proprietari; 

- Art. 1 din O.U.G. nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităŃii în domeniul construcŃiilor de 

locuinŃe prin programe la nivel naŃional; 

 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 modifică anexa nr. 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 45/2011 privind acceptarea cererii 

Guvernului României pentru trecerea locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii, Cartier Tonitza - zona I, 

şos, Vitan-Bârzeşti nr. 20 (fostă OlteniŃei nr. 219), bloc Z.I.1, sector 4, din proprietatea publică a 

municipiului Bucureşti în proprietatea publică a statului, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2 Apartamentul nr. 2 din blocul de locuinŃe Z.I.1, situat în sectorul 4, zona I - cartier Tonitza, 

şos. Vitan-Bârzeşti nr. 20 (fostă OlteniŃei nr. 219), rămâne în proprietatea publică a municipiului Bucureşti 

şi în administrarea Consiliului Local Sector 4. 

 Art.3 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti se modifică corespunzător. 
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 Art.4 Anexele nr. 2 şi 3 ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 45/2011 privind acceptarea cererii Guvernului 

României pentru trecerea locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii, Cartier Tonitza - zona I, şos. Vitan-

Bârzeşti nr. 20 (fostă OlteniŃei nr. 219), bloc Z.I.1, sector 4, din proprietatea publică a Municipiului 

Bucureşti în proprietatea publică a statului rămân neschimbate. 

 Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin grija 

Secretarului General al Municipiului Bucureşti. 

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

Consiliul Local al Sectorului 4 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 31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr.176  
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Anexă 

la HCGMB nr. 176/31.10.2012 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

a blocului de locuinŃe care se transmite din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul 

public al statului şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti 

 

 

 

 

Nr. 

crt 

Denumirea 

construcŃiei, 

adresa 

imobilului 

Persoana juridică de 

la care se transmite 

construcŃia 

Persoana 

juridică la care 

se transmite 

construcŃia 

Caracteristicile tehnice ale 

construcŃiilor/imobilelor 

1 2 3 4 5 

1 Blocul ZI. 1, 

zona I-cartier 

Tonitza, şos. 

Vitan-Bârzeşti 

nr. 20 (fostă 

OlteniŃei nr. 

219), sector 4 

Municipiul Bucureşti Statul Român Regim de înălŃime P+2E+M, 

Aria desfăşurată construită= 1958,83 

mp număr unităŃi locative= 23, 

valoarea de inventar= 2.462.503,96 

RON 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind concesionarea, prin licitaŃie publică, a unui teren situat în Calea GriviŃei nr. 100 -102, sector 1, în 

suprafaŃă de 1500 mp, teren aparŃinând domeniului privat al Municipiului Bucureşti, necesar realizării unui 

imobil cu destinaŃia de birouri, servicii, hotel, comerŃ, locuinŃe, servicii bancare, multiplex - cinema 

 

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

specialitate comun al DirecŃiei Generale AchiziŃii -DirecŃia Contracte şi al DirecŃiei Generale Dezvoltare 

Urbană; 

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

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 255/29.09.2010 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Calea GriviŃei - Str. Buzeşti - Str. Polizu, sector 1; 

 În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) şi alin. (3) şi ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin. (1) 

şi 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 (1) Se aprobă concesionarea prin licitaŃie publică a imobilului - teren de construcŃii - situat în 

intravilanul Municipiului Bucureşti, Calea GriviŃei nr. 100 - 102, sector 1, în suprafaŃă de 1500 mp, 

identificat conform planurilor anexate* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Terenul aparŃinând domeniului privat al Municipiului Bucureşti, ce face obiectul concesionării 

este identificat în Cartea Funciară Bucureşti sub nr. 114672, având nr. cadastral 28452, necesar realizării 

unui imobil cu destinaŃia de birouri, servicii, hotel, comerŃ, locuinŃe, servicii bancare, multiplex-cinema. 

 Art.2 Terenul menŃionat la art. 1 nu constituie rezervă pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 

10/2001, a Legii nr. 18/1991 sau a Legii nr. 247/2005. 

 Art.3 RedevenŃa anuală va fi stabilită prin licitaŃie, dar nu poate fi mai mică decât decât suma de 

412.767,60 lei/an reprezentând 94.454,83 euro/an. RedevenŃa a fost calculată conform prevederilor 

Hotărârii C.G.M.B. nr. 211/30.08.2006, modificată. Valoarea în euro va fi actualizată la cursul de schimb 

valutar, stabilit de BNR, la data organizării licitaŃiei. 

 Art. 4 Durata concesionării este de 49 de ani, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult egală 

cu jumătate din durata iniŃială a concesiunii, cu acordul autorităŃii concedente. 

 Art.5 Primarul General al Municipiului Bucureşti, prin DirecŃia Generală AchiziŃii- DirecŃia Contracte 

va încheia contractul de concesiune, iar DirecŃia Generală Economică- DirecŃia Venituri va răspunde de 

încasarea revedenŃei. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

din data de 31.10.2012. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr. 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 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 şi Mediului de Afaceri 

 

 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, raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

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

 În conformitate cu prevederile:  

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

- Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 (1) Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să negocieze cu Ministerul 

Economiei şi Mediului de Afaceri termenii şi condiŃiile 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. 

 (2) Forma finală a Memorandumului va fi supusă aprobării Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti. 

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

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 31 10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr.178  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea încheierii înŃelegerii prieteneşti de înfrăŃire şi Cooperare între Consiliul Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti (România) şi Districtul Beyoglu - Istanbul (Turcia) 

 

 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; 

 Luând în considerare: 

- Avizul Ministerului Afacerilor Externe - DirecŃia Drept InternaŃional şi Tratate nr. H 2-1/2793/03.06.2011; 

- Avizul Ministerului AdministraŃiei şi Internelor - DirecŃia Afaceri Europene şi RelaŃii InternaŃionale nr.-

170887/14.06.2011; 

 În temeiul prevederilor art 11 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. e), alin. 7 lit. c), art. 45 alin. (2) şi art. 81 

alin. (2) lit. p), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 (1) Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti să hotărască cu 

privire la încheierea ÎnŃelegerii prieteneşti de înfrăŃire şi cooperare cu Districtul Beyoglu -Istanbul (Turcia). 

 (2) Cooperarea va consta în schimb de informaŃii şi experienŃă, precum şi colaborare în 

sectoarele administraŃiei publice locale precum: dezvoltare economică şi investiŃii, planificare urbană, 

protecŃia mediului, cultură, educaŃie, tineret, etc. 

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

Consiliul Local al Sectorului 1 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 31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr. 179 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării municipiului Bucureşti la proiectul european URBIQUITOUS 

„Managementul Transportului Urban prin Accesibilizarea Pretutindeni a InformaŃiei" 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului general al municipiului Bucureşti şi raportul 

comun de specialitate al DirecŃiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia Transporturi, 

Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei şi DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Management 

Proiecte şi FinanŃări Externe; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaŃia cu Uniunea Europeană, raportul Comisiei transporturi şi 

infrastructură urbană şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului publicat pe site-ul Comisiei Europene - 

Cercetare şi InovaŃie pentru domeniul „Transport Durabil de suprafaŃă (SST)-2013-RTD-1"; 

 În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (8), alin. (9) şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor 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 participarea municipiului Bucureşti ca partener în proiectul european din cadrul 

SST.2013.3-1 URBIQUlTOUS („Urban Transport Management by Ubiquitous lnformation Availability"-

„Managementul Transportului Urban prin Accesibilizarea Pretutindeni a InformaŃiei"). 

 Art.2 Se împuterniceşte Primarul general al municipiului Bucureşti să negocieze pentru şi în 

numele municipiului Bucureşti şi să semneze toate documentele necesare parteneriatului şi participării 

Municipiului Bucureşti la proiectul menŃionat la art. 1, inclusiv Acordul de parteneriat şi Contractul de 

cofinanŃare. 

 Art.3 Primarul general al municipiului Bucureşti şi direcŃiile din cadrul aparatului de specialitate vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr. 180 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru atragerea de finanŃări din sponsorizări şi donaŃii şi folosirea finanŃărilor în dezvoltarea unor proiecte de 

interes public general, în domeniul relaŃiilor publice şi informării publice 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale OperaŃiuni - DirecŃia RelaŃii Publice şi Informare; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

-Art. 5 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (2) şi art. 69 alin. (1), alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 4 alin (1) lit. a) şi lit. b), art. 5 alin. (1), alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 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.1 Se aprobă atragerea de finanŃări din sponsorizări ŞI donaŃii a unor proiecte de interes public 

general, în domeniul relaŃiilor publice şi informării publice, proiecte produse şi gestionate de către DirecŃia 

RelaŃii Publice şi Informare, direcŃie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General. 

 Art.2 Fondurile băneşti, primite de la persoanele juridice şi fizice sub formă de donaŃii şi sponsorizări 

pentru finanŃatea unor proiecte de interes public general, în domeniul relaŃiilor publice şi informării publice, 

proiecte produse şi gestionate de către DirecŃia RelaŃii Publice şi Informare, sunt vărsate direct la bugetul local 

al municipiului Bucureşti în vederea majorării veniturilor bugetului local al municipiului Bucureşti. 

 Art.3 Bunurile materiale primite de la persoanele juridice şi fizice sub formă de donaŃii şi sponsorizări 

pentru finanŃarea unor proiecte de interes public general, în domeniul relaŃiilor publice şi informării publice, 

proiecte produse şi gestionate de către DirecŃia RelaŃii Publice şi Informare se înregistrează în contabilitatea 

Primăriei Municipiului Bucureşti. 

Art.4 DirecŃia RelaŃii Publice şi Informare şi direcŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General, respectiv DirecŃia Financiar Contabilitate şi DirecŃia Venituri, vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr. 181 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încheierea unor contracte subsecvente la Acordurile cadru încheiate de Municipiul Bucureşti 

pentru achiziŃionarea de servicii juridice 

 

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

specialitate al DirecŃiei Juridic; 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

completare a unor acte normative; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă încheierea unor contracte subsecvente la Acordurile cadru încheiate de Municipiul 

Bucureşti pentru achiziŃionarea de servicii de consultanŃă, asistenŃă juridică şi reprezentare în fond şi în 

căile ulterioare de atac în faŃa instanŃelor de judecată a intereselor Municipiului Bucureşti pentru dosare 

complexe cu probatoriu amplu. 

 Art.2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti pentru a efectua demersurile 

necesare în vederea punerii în aplicare a procedurii privind încheierea de contracte subsecvente la 

Acordurile cadru de prestări servicii juridice încheiate de Municipiul Bucureşti. 

 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 

31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr. 182 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti, în 

calitate de coordonator al proiectelor „Munca socială stradală şi de proximitate: adaptarea la realitate" şi 

"Dreptul la drepturi” 

 

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

comun de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi-InvestiŃii şi DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială a Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale; 

- Legii nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

 În temeiul prevederilor 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 participarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti, în 

calitate de coordonator al proiectelor „Munca socială stradală şi de proximitate: adaptarea la realitate" şi 

"Dreptul la drepturi", incluse în Protocolul celei de a 5-a sesiuni a comisiei mixte permanente însărcinată 

cu execuŃia acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul ComunităŃii franceze din Belgia, 

Guvernul Valon şi Comisia comunitară franceză din Bruxelles-capitală. 

 Art.2 CondiŃiile participării DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti sunt 

stabilite în propunerile de proiecte, prevăzute în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 În perioada de implementare a proiectelor, municipiul Bucureşti prin bugetul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti, va angaja suma de 31.600 euro (15.800 euro 

pentru activităŃile fiecărui proiect). 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr. 183 

 

*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 participării DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti, în calitate 
de partener la proiectul "Servicii integrate de formare pentru asistenŃă socială a persoanelor vulnerabile 

pentru integrarea acestora pe piaŃa muncii" (Contract de finanŃare POSDRU/96/6.2/S/62487) 
 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul 
comun de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii şi DirecŃiei Generale de AsistenŃă 
Socială a Municipiului Bucureşti; 
 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 
cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 
 În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale; 
- Legii nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera e), alin. (7) 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.1 Se aprobă participarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti, în 
calitate de partener la proiectul "Servicii integrate deformare pentru asistenŃă socială a persoanelor 
vulnerabile pentru integrarea acestora pe piaŃa muncii" (Contract de finanŃare POSDRU/96/6.2/S/62487), 
finanŃat prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

 Art.2 CondiŃiile participării DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti (DGAS 
Bucureşti) la proiect sunt stabilite în Acordul de parteneriat, încheiat cu Centrul Regional de Formare 
Continuă pentru AdministraŃia Publică Locală Bucureşti (C.R.F.C.A.P.L Bucureşti), Centrul Regional de 
Formare Continuă pentru AdministraŃia Publică Locală (C.R.F.C.A.P.L laşi), S.C. Siveco România S.A., 
DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului laşi (DGASPC laşi), prevăzut în anexa* care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 În perioada de implementare a proiectului, municipiul Bucureşti, prin bugetul DirecŃiei 
generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti, va angaja suma de 336.951 lei (cu TVA), pentru 
activităŃile din proiect. 

 Art. 4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti 
şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 
31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr. 184 

 

*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 Acordului de Asociere încheiat între DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti, FundaŃia Crucea Alb-Galbenă şi AsociaŃia de Ajutor Mutual Bucureşti în vederea 

asigurării continuităŃii proiectului „Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din municipiul 

Bucureşti" 

 

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

de specialitate al DirecŃiei Generale de Dezvoltare şi InvestiŃii şi DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate prevederile: 

- Art. 79, 80, 84, 88, 94-99, 116 din Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1175/2005 privind aprobarea strategiei naŃionale pentru protecŃia, integrarea şi 

incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 - 2013; 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 68/2003 privind Serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) 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.1 Se aprobă Acordul de Asociere încheiat între DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti, FundaŃia Crucea Galbenă şi AsociaŃia de Ajutor Mutual Bucureşti în vederea asigurării, 

continuităŃii proiectului „Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din municipiul 

Bucureşti", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Municipiul Bucureşti, prin bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti, 

asigură decontarea costurilor proiectului Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din 

municipiul Bucureşti", conform anexelor A*, B* şi C* la Acordul de asociere. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

data de 31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr. 185 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de Asociere dintre municipiul Bucureşti, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială a Municipiului Bucureşti şi AsociaŃia .AgenŃia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor" -ADRA 

România, în vederea implementării în comun a proiectului privind susŃinerea „Centrului de primire în regim de 

urgenŃă a victimelor violenŃei - Casa ADRA". 

 

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

de specialitate al DirecŃiei Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană şi al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti; 

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

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

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

- Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenŃei în familie, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Muncii SolidarităŃii Sociale şi Familiei nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de 

calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecŃiei victimelor violenŃei în familie; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. (e), alin. (7) 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.1 Se aprobă Acordul de Asociere dintre municipiul Bucureşti, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială a Municipiului Bucureşti şi AsociaŃia „AgenŃia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor"— 

ADRA România, în vederea implementării în comun a proiectului privind susŃinerea „Centrului de primire în 

regim de urgenŃă a victimelor violenŃei -Casa ADRA", prevăzut în anexa* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti asigură finanŃarea proiectului 

„Centrul de primire în regim de urgenŃă a victimelor violenŃei - Casa ADRA", conform anexelor 1* şi 2* ale 

Acordului de Asociere. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

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

data de 31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr. 186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii "Asigurare agent 

termic căldură şi apă caldă la Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului Bucureşti - Academician 

Nicolae Cajal” 

 

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

specialitate comun al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii, al DirecŃiei Generale de Asistentă Socială 

şi al Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului Bucureşti - Academician Nicolae Cajal; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice, raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială, 

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

General al Municipiului Bucureşti, 

 łinând cont de avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

50/11.07.2012; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiŃii, "Asigurare agent termic căldură şi apă caldă la Căminul pentru Persoane Vârstnice al 

Municipiului Bucureşti - Academician Nicolae Cajal" prevăzuŃi în anexa* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii se va realiza prin bugetul Căminului pentru Persoane 

Vârstnice al Municipiului Bucureşti –Academician Nicolae Cajal. 

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

Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului Bucureşti - Academician Nicolae Cajal vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr. 187 
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ANEXĂ LA HCGMB nr. 187/2012 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENłI OBIECTIVULUI DE INVESTIłII 

,,Asigurare agent termic căldură şi apă caldă la Căminul Pentru Persoane Vârstnice al 

Municipiului Bucureşti – Academician Nicolae Cajal” 

 

 

 

 

Valoarea totală a investiŃiei inclusiv T.V.A 399745 Ron reprezentând 89.519 Euro 

 

                                             Din care C+M 98928 reprezentând 22154 Euro 

 

Cursul de referinŃă 1 Euro = 4.4655 

 

Durata de realizare a investiŃiei: maxim 2 luni 

 

 

 

 

Sursa de finanŃare a investiŃiei: buget propriu al Căminului Pentru Persoane Vârstnice al Municipiului 

Bucureşti – Academician Nicolae Cajal” 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind continuarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică "Artera de circulaŃie între B-dul Doamna Ghica şi B-dul 

Chişinău", în vederea finalizării lucrărilor de interes local 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia Transporturi, Drumuri şi 

Sistematizarea CirculaŃiei; 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 9/2004 a unor terenuri situate pe raza Sectorului 2 în vederea 

efectuării unui schimb cu proprietarii suprafeŃelor de teren afectate de lucrările de utilitate publică "Artera 

de circulaŃie între B-dul Doamna Ghica şi B-dul Chişinău" şi „Parcul Lunca Florilor"; 

 Întrucât o parte din titularii dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de lucrarea de 

utilitate publică susmenŃionată au refuzat schimbul de terenuri, precum şi urmare a materializării în teren 

a limitelor proiectului şi a ajustării acestuia în funcŃie de situaŃia existentă, inclusiv în ceea ce priveşte 

situaŃia utilităŃilor publice şi a accesului la unele imobile, trebuie expropriate şi alte suprafeŃe de teren 

care nu au fost cuprinse în Hotărârea C.G.M.B. nr. 34/2011. În aceste condiŃii, se impune demararea 

procedurii de expropriere în conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naŃional, judeŃean şi local. 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de interes naŃional, judeŃean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5), alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 

naŃional, judeŃean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011; 

 Cu respectarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 307/2004 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-

economice a investiŃiei „Artera de circulaŃie între B-dul Doamna Ghica şi B-dul Chişinău" - Municipiul 

Bucureşti, faza - studiu fezabilitate şi a Hotărârii C.G.M.B. nr. 34/2011 privind declanşarea procedurilor 

de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică 

„Artera de circulaŃie între B-dul Doamna Ghica şi B-dul Chişinău", în vederea continuării şi finalizării 

lucrărilor de interes public local; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1 Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Artera de circulaŃie între B-dul Doamna 

Ghica şi B-dul Chişinău", potrivit planului de situaŃie prevăzut în anexa nr. 1*. 

 Art.2 Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică „Artera de circulaŃie între B-dul Doamna Ghica şi B-dul 

Chişinău", prevăzut la art. 1, expropriator fiind Municipiul Bucureşti. 

 Art. 3 Se aprobă lista imobilelor afectate de coridorul de expropriere, lista proprietarilor şi a altor 

titulari de drepturi reale, identificaŃi conform evidenŃelor AgenŃiei NaŃionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară, ale Primăriei Municipiului Bucureşti şi ale Primăriei Sectorului 2, suprafeŃe care urmează a fi 

expropriate şi valoarea individuală a despăgubirilor, stabilite conform raportului de evaluare întocmit, 

cuprins în anexa nr. 2. 

 Art.4 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul 

lucrării de utilitate publică „Artera de circulaŃie între B-dul Doamna Ghica şi B-dul Chişinău", suma globală 

estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti, compusă din 

valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, în valoare de 4.446.454 lei, conform anexei nr. 2. 

 Art.5 Sumele prevăzute la art. 4 se virează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri în conturi bancare la dispoziŃia proprietarilor pentru lucrarea de utilitate publică „Artera 

de circulaŃie între B-dul Doamna Ghica şi B-dul Chişinău" în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul 

procedurilor de expropriere, în condiŃiile legii. 

 Art.6 Regularizarea documentaŃiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza 

proiectului tehnic şi a detaliilor de execuŃie, fără a afecta dispoziŃiile prezentei hotărâri, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

 Art.7 Terenul atribuit în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 9/2004 şi care nu a fost folosit până în prezent în realizarea schimbului de 

terenuri, mai exact suprafaŃa de 8696,47 mp. va trece în administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti. 

 Art.8 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.9 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 

31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr. 188 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului Comisiei de selecŃie şi a anunŃurilor publice pentru evaluarea/selecŃia 

prealabilă în vederea numirii membrilor Consiliului de AdministraŃie la regiile autonome de interes local al 

Municipiului Bucureşti şi la societăŃile comerciale la care municipalitatea este acŃionar unic, majoritar sau 

la care deŃine controlul 

 

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

Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice; 

 Văzând raportul Comisiei Transporturi şi Infrastructură Urbană şi avizul Comisiei Juridice şi de 

Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanŃa corporativă a întreprinderilor 

publice; 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecŃie pentru evaluarea/selecŃia prealabilă în vederea 

numirii membrilor Consiliului de AdministraŃie la regiile autonome de interes local al Municipiului Bucureşti 

şi la societăŃile comerciale la care municipalitatea este acŃionar unic, majoritar sau la care deŃine 

controlul, conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă anunŃurile publice pentru evaluarea/selecŃia prealabilă în vederea numirii 

membrilor Consiliului de AdministraŃie la regiile autonome de interes local al Municipiului Bucureşti, 

conform anexelor nr. 5 şi 6 la Regulament. 

 Art.3 Comisia de selecŃie constituită prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 150/2012 şi direcŃiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10.2012 

Nr. 189 

 

*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 împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la asocierea sau cooperarea 

cu autorităŃi ale administraŃiei publice locale din regiunea Bucureşti - Ilfov pentru a crea un Forum 

European EducaŃional pentru Management Şcolar al Regiunii Bucureşti – Ilfov 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale de Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism; 

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; 

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 Consiliul Local al Sectorului 3 să hotărască cu privire la asocierea sau 

cooperarea cu autorităŃi ale administraŃiei publice locale din regiunea Bucureşti - Ilfov pentru a crea un 

Forum European EducaŃional pentru Management Şcolar al Regiunii Bucureşti – Ilfov. 

Art.2 Cheltuielile aferente desfăşurării acestui proiect se vor încadra în limitele bugetului de venituri 

şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 3. 

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

Consiliul Local al Sectorului 3 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 31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr.190  
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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 AsociaŃii de 

dezvoltare intercomunitară împreună cu unităŃile administrativ - teritoriale limitrofe, respectiv comunele 

Glina, Cernica, oraşele Pantelimon şi Popeşti - Leordeni, pentru furnizarea în comun a serviciilor de 

interes local 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale OperaŃiuni; 

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

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

În temeiul prevederilor art. 11. art. 36 alin. (2) lit. e). alin. (7) lit c), art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) 

Iit. p), 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 Consiliul Local al Sectorului 3 ca în numele şi pentru Municipiul Bucureşti, 

să hotărască cu privire la înfiinŃarea unei AsociaŃii de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică, 

de drept privat şi de utilitate publică, care să aibă drept scop furnizarea în comun a serviciilor de interes 

local organizate la nivelul unităŃilor administrativ - teritoriale fondatoare. 

Art.2 Membrii fondatori ai AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară prevăzută la art. 1 vor fi 

Municipiul Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3, oraşele Pantelimon şi Popeşti - Leordeni şi comunele 

Glina şi Cernica. 

Art. 3 La AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară înfiinŃată, conform art. 1 vor putea adera ulterior 

şi alte localităŃi. 

Art.4 Consiliul Local Sector 3 va prezenta trimestrial Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

rapoarte de activitate cu privire la realizarea scopului pentru care a fost înfiinŃată. 

Art.5 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 31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr. 191 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti  

între A1-DN7 şi DN2-A2 şi lărgirea la 4 benzi a  

Centurii Bucureşti Sud între A1 şi A2 (Km. 23+600 - Km. 55+520) 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 łinând cont de raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificatele de urbanism nr. 468R/1027248/23.09.2011 şi nr. 

848R/954315/18.11.2010 cu valabilitate prelungită până la data de-17.11.2012; 

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

68/2011; 

- Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii: aviz nr. 95/96/21.06.2010; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: aviz de mediu nr. 18/14.07.2010; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia Patrimoniu Cultural: aviz nr. 266/Z/30.11.2011; 

- Ministerul Apărării NaŃionale - Statul Major General: aviz nr. D/1089/15.09.2010; 

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

1.111.583/1/10.08.2010; 

- Serviciul Român de InformaŃii: aviz nr. 60.189/17.06.2010; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr 963946/20.12.2010; 

- Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 2506/ 02.04.2012/Mar2966; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

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

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti 

între A1 - DN7 şi DN2 - A2 şi lărgirea la 4 benzi a Centurii Bucureşti Sud între A1 şi A2 (Km. 23+600 - 

Km. 55+520)", în conformitate cu avizul de urbanism nr. 5 din 10.05.2012, prezentat în anexa nr. 1, 

planul de reglementări prezentat în anexa nr. 2 şi regulamentul local de urbanism aferent reprezentând 

anexa nr. 3, vizate spre neschimbare. 

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

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

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

anterior. 

 Art.4 DocumentaŃia de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea 

unei documentaŃii de urbanism coincidente ce conŃine reglementări diferite. 

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr. 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)  

Modificare PUZ - Ansamblul A.N.L. „Henri Coandă" - Drumul Nisipoasa, sector 1 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele si acordurile obŃinute de la:  

- Primăria Sectorului: certificat de urbanism nr. 627/31/D/5081/09.06.2010, cu valabilitatea prelungită de 

la data de 09.06.2011 până la data de 08.06.2012; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - DirecŃia Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 2/2012; 

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

3355/14/08.03.2011; 

- Comisia de coordonare - PMB: aviz nr. 1022840/13.01.2012; 

 -Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu 813823/3711/24.03.2009; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 36482/13523/518/21.12.2011; 

- Ministerul Apărării NaŃionale - Statul Major General: aviz nr. D/2011/30.11.2010; 

- Ministerul AdministraŃiei şi Internelor -DirecŃia Generală Logistică: aviz nr. 3.349.052/09.11,2011; 

- Serviciul Român de InformaŃii: aviz nr. 63.527/21.10.2010; 

- Serviciul de TelecomunicaŃii Speciale: aviz nr. 141910/15.11.2011. 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

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

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000, privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Modificare PUZ - Ansamblul A.N.L. „HENRI COANDĂ" - 

Drumul Nisipoasa, sector 1", în conformitate cu avizul de urbanism nr. 6/16.07.2012, prezentat în anexa 
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nr. 1, planul de reglementări vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi regulamentul local de 

urbanism aferent, reprezentând anexa nr. 3. 

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

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

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

anterior. 

 Art.4 DocumentaŃia de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea 

unei documentaŃii de urbanism coincidente ce conŃine reglementări diferite. 

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr.193  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

P.U.Z. - Str. Gara Herăstrău nr. 4, sector 2, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 łinând cont de Raportul Informării şi Consultării PopulaŃie; 

 Văzând prevederile avizelor şi acordurilor care au stat la baza emiterii avizului Arhitectului Şef nr. 

11/01.08.2012: 

- Primăria Sectorului 2 Bucureşti: certificatul de urbanism nr. 660/22 ,,G”/10.02.2012; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 7/21.02. 2012; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz preliminar nr. 4/ 06.04.2012; 

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

28183/DGDT/07.06.2012; 

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

9379/31/28.05.2012; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1072988/20.04.2012; 

- Comisia tehnică de circulaŃie a PMB: aviz nr. 3188/1072599/04.07.2012, cu condiŃia că, soluŃia de 

circulaŃie avizată, este provizorie şi există posibilitatea ca aceasta să fie modificată prin alte documentaŃii 

de urbanism; 

- Comisia socio-economică de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul 

cu suprafaŃă mare a Primăriei Sectorului 2 Bucureşti: aviz nr. 34534/307/25.04.2012; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română aviz: nr. 15915/12424/5664/135/11.06.2012; 

- Serviciul de TelecomunicaŃii Speciale: aviz nr. 70096/09.02.2012 

- Ministerul Apărării NaŃionale - Statul Major General: aviz nr. D -757/08.03.2012, D/91 

- Ministerul AdministraŃiei şi Internelor - DirecŃia General Logistică  aviz nr 3.903.986/16.02.2012; . 

- Metrorex S.A. - Serviciul Patrimoniu: aviz nr. M05.03/570/26.04.2012; 

- Regia Autonomă de DistribuŃie a Energiei Termice Bucureşti: aviz nr. 1468/03.02.2012; 

- Enel DistribuŃie Muntenia: aviz nr. 14049479/06.02.2012; 

- Distrigaz Sud ReŃele: aviz nr. 3093/14.02.2012; 

- Regia Autonomă de Transport Bucureşti: aviz nr. 8062/23.01.2012; 

-  Apa Nova Bucureşti: aviz nr. 12520241/02.02.2012; 

- Romtelecom: aviz nr. 100/05/03/01/90142/15.02.2012; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

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

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaŃia de urbanism "P.U.Z. - Str. Gara Herăstrău nr. 4, sector 2 Bucureşti", 

o suprafaŃă de teren de 5258,97+6880,85+2490,18+381,00=15.011 mp, teren intravilan proprietate 

privată a persoanelor juridice - S.C. Băneasa Investments SA, conform certificatului de urbanism nr. 

660/22 ,,G”/10.02.2012 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef 

nr. 11/01.08.2012 prezentat în anexa nr. 1, cu planşa de reglementări vizată spre neschimbare 

prezentată în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3. 

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

construire până la obŃinerea autorizaŃiei de construire. 

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

 Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice 

contrare . 

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr. 194 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

B-dul Bucureştii Noi nr. 166A-166B (fost nr.166), sector 1, 

Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 łinând cont de raportul informării şi consultării populaŃiei; 

 Văzând prevederile avizelor şi acordurilor care au stat la baza emiterii avizului Arhitectului Şef al 

Municipiului Bucureşti nr. 8/19.07.2012: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism: nr. 279/971679/07.03.2011; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 01/06.01.2012; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz preliminar nr. 5/05.04.2012; 

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

3005/DGDT/23.05.2012; 

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

7783/21/27.04.2012; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa nr. 7883/03.04.2012; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 20729/696/23.07.2012; 

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

Municipiului Bucureşti: aviz nr. 459/S/ 31.05.2012; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1080313/18.05.2012;  

- Comisia tehnică de circulaŃie a PMB; acord de principiu nr. 3645/ 14.05.2012/Mai1002; 

- Comisia socio-economică de examinare şi avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul 

cu suprafaŃă mare a Primăriei Sectorului 1, Bucureşti: aviz nr. 263bis/01.06.2012; 

- Metrorex SA: aviz nr. M05.03/654/17.05.2012; 

- Regia Autonomă de Transport Bucureşti: aviz nr. 36729/17.05.2012; 

- Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania NaŃională de Căi Ferate CFR -SA: adresa nr. 

5/7/1238/08.05.2012; 

- Compania NaŃională de Căi Ferate C.F.R. SA: adresa nr. P4/114/18.05.2012; 

- Compania NaŃională de Căi Ferate C.N.C.F. C.F.R. S.A.: proces verbal de constatare pe teren nr. 

1756/16.05.2012; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată; 
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- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic 

General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E. 

 

 Art.1 Se aprobă .documentaŃia de urbanism Plan Urbanistic Zonal B-dul Bucureştii Noi nr. 166A-

166B (fost nr. 166), sector 1, Bucureşti, terenuri în suprafaŃă de 125.805.00 mp din totalul de 156.095.71 

mp, situate în intravilanul Municipiului Bucureşti, aflate în proprietatea S.C. Premier Solution & Team 

S.R.L., în conformitate cu avizul de urbanism nr. 8/19.07.2012 prezentat în anexa 1, cu planşa de 

reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa 2 şi Regulamentul Local de Urbanism 

reprezentând anexa 3.  

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

construire până la obŃinerea autorizaŃiei de construire. 

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

 Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice 

contrare. 

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

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

vor aduce, la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr.195  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

PUZ- Str. Glicinelor nr. 1-3C, 3C-7C, 2-14, 18-26,  

sector 5, Bucureşti 

 

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

specialitate al DirecŃiei Urbanism; 

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

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

 łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 

30/1025615/7784/12.10.2012; 

- Primăria Sectorului 5: certificat de urbanism nr. 1064 - G/16.12.2011; 

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

3/06.03.2012; 

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

12593/DGDT/28.02.2012; 

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

1980/3/15.02.2012.; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1048562/16.12.2011; 

- Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 1053733/404/23.01.2012. 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

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

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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

publică, cu modificările şi completările ulteterioare. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - PUZ - Str. Glicinelor nr. 1-3C, 3C-7C, 2-14, 18-26, sector 

5, Bucureşti, circa 7,9 ha, din care lot. 1 = 826,00 mp, lot. 2 = 2420 mp, lot. 3 = 2577,00 mp, lot. 4 = 
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1878,00 mp este suprafaŃa parcelelor din măsurătorile cadastrale care au generat PUZ, fiind proprietăŃi 

private persoană juridică. 

 Conform Regulamentului Local de Urbanism - PUG-ului, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

269/2000, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona „L4a”-  -

subzona locuinŃelor colective înalte cu P+5 - P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent 

rezidenŃiale, situate în afara zonei protejate. 

 Indicatorii urbanistici reglementaŃi prin RLU - PUG aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

 POT maxim = 20%; POT maxim pentru enclave de lotizări existente menŃinute = 45% şi CUT 

maxim = 1,4 mp ADC/mp-teren ; CUT maxim pentru enclave de lotizări existente menŃinute = 1 mp 

ADC/mp teren. 

 FuncŃiunea şi regimul de construire aprobate: (pentru parcela care a generat PUZ): complex 

comercial; 

 pentru lot 1, lot 2, lot 3 - servicii, comerŃ; pentru lot 4 - parcaj şi servicii, comerŃ la parter. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: ; 

 lot 1, lot 2, lot 3 POTmax. = 60%; CUTmax. = 1 mp ADC/mp teren; RHmax. = S+P+1E; Hmax. = 

10,00 m; 

 lot 4 - POTmax. = 70%; CUTmax. = 4 mp ADC/mp teren; RHmax. = S+P+5E; Hmax. = 20,00 m, cu 

respectarea Codului Civil. 

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

 Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de urbanism este de 5 (cinci) ani. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr. 196 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 159/2012 privind integrarea tarifară pentru sistemul de 

transport public din Municipiul Bucureşti 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia Transporturi, Drumuri şi 

Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile acordului de colaborare dintre Primăria Municipiului Bucureşti, Regia 

Autonomă de Transport Bucureşti, Metrorex S.A. şi Societatea NaŃională de Transport Feroviar de 

Călători "C.F.R. Călători"-S.A, privind integrarea tarifară pentru sistemul de transport public în zona 

Metropolitană a Municipiului Bucureşti; 

 În baza prevederilor: 

- Art. 32 şi art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Art.1 alin. (4) lit. i) şi lit. n) şi art. 17 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lif. d), art. 36 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 Ă Ş T E: 

 

 Art.l Se modifică anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 159/2012 potrivit anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 159/2012 rămân neschimbate. 

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

Regia Autonomă de Transport 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 

31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr. 197 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

ANEXA 

la Hotărârea nr. 197/31.10.2012 

 

Tarife: 

 

 

Titlu de călătorie* Tarif (RON) 

bilet unic 60 minute 5 

bilet cu 10 călătorii 60 minute/călătorie 30 

abonament de o zi 16 

bilet 90 minute RATB şi CFR - Călători 5 

bilet 90 minute RATB, Metrorex şi CFR - Călători 7 

 

 

Mod de decontare 

 

 

Titlu de călătorie* RATB 

(RON) 

METROREX 

(RON) 

CFR – 

Călători 

(RON) 

bilet unic 60 minute 3 2 - 

bilet cu 10 călătorii 60 minute/călătorie 15 15 - 

abonament de o zi 10 6 - 

bilet 90 minute RATB şi CFR - Călători 3 - 2 

bilet 90 minute RATB, Metrorex şi CFR - Călători 3 2 2 

 

 

*Aceste titluri de călătorie, nu sunt valabile pe liniile expres şi nici pe cele cu tarif special, ale RATB 



49 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca membrii în 

Comisia de evaluare a ofertelor şi Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor privind concesionarea 

terenurilor, destinate construirii, aparŃinând domeniului privat/public al Municipiului Bucureşti 

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

specialitate al DirecŃiei Generale AchiziŃii - DirecŃia Contracte; 

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

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art 13 şi art. 16 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 15 alin. (3) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) şi art. 45 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează domnul Angelescu Ramiro Robert Eduard, consilier în cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, ca membru în Comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea 

terenurilor, destinată construirii aparŃinând domeniului privat/public al Municipiului Bucureşti. 

 Art.2 Se desemnează domnul Mărgărit Nicolae Sorin, consilier în cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru în Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor privind concesionarea 

terenurilor, destinate construirii, aparŃinând domeniului privat/public al Municipiului Bucureşti. 

 Art.3 DirecŃia Generală AchiziŃii - DirecŃia Contracte va organiza licitaŃiile şi va asigura secretariatul 

comisiilor. 

 Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 237/30.06.2009 precum şi orice alte prevederi contrare se abrogă. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr. 198 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind numirea unui reprezentant în Comisia Municipiului Bucureşti  

pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

 

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

specialitate al DirecŃiei Patrimoniu; 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. h) din anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuŃiile şi funcŃionarea 

comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de 

atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

      În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă numirea ca reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucureşti a 

domnului Tache Felix Mihai în Comisia Municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor. 

 Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 291/2007 se abrogă. 

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

persoana desemnată conform art. 1 şi Comisia Municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

31.10.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10. 2012 

Nr. 199 

 

 



51 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1/PRIMĂRIA SECTOR 1 

  

SUMAR  

  
NOTĂ de rectificare a erorii materiale nr.K/3818/03.10.2012..................................................................................................... 52 
NOTĂ de rectificare a erorii materiale nr.K/3836/05.10.2012 ..................................................................................................... 53 
Hotărârea nr. 213 din 31.10.2012 privind desemnarea Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de AdministraŃie şi în 

Comisia de evaluarea şi asigurarea calităŃii la GrădiniŃa Winnie, situată in Str.  Pajurei, nr. 7A, sector 1, Bucureşti…….. 

 
54 

Hotărârea nr. 214 din 31.10.2012 privind desemnarea Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administraŃie şi în 

Comisia de evaluarea şi asigurarea calităŃii la GrădiniŃa Teddybar, situată în Str. Şoimăreştilor, nr.29, sector1, Bucureşti……..                                                                                                                             

 
56 

Hotărârea nr. 215 din 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 …………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

57 
Hotărârea nr. 216 din 31.10.2012 privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 

Sector 1 pe anul 2012…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
59 

Hotărârea nr. 217 din 31.10.2012 privind aprobarea execuŃiei bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 la 

data de 30 septembrie 2012 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

63 
Hotărârea nr. 218 din 31.10.2012 privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2012-

2013…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
65 

Hotărârea nr. 219 din 31.10.2012 privind desemnarea reprezentantului sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în grupul de 

lucru al Programului Anual European de DistribuŃie de Ajutoare (PEAD)………………………………………………………… 
 

67 
Hotărârea nr. 220 din 31.10.2012 privind aprobarea achiziŃionării de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 de servicii juridice de consultanŃă, de asistenŃă şi/sau de reprezentare………………………………….. 
 

69 
Hotărârea nr. 221 din 31.10.2012 privind stabilirea cuantumului alocaŃiei zilnice de hrană pentru tinerii din cadrul 

apartamentelor sociale aparŃinând DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃiei Copilului Sector 1,care ies din evidenŃa 

centrelor de tip rezidenŃial ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

70 
Hotărârea nr. 222 din 31.10.2012 privind aprobarea parteneriatului între DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 şi Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale Pro VocaŃie, în scopul dezvoltării Proiectului „Centrul 

de Formare Profesională şi Evaluare de CompetenŃe Profesionale”…………………………………………………………………. 

 
 

72 
Hotărârea nr. 223 din 31.10.2012 privind aprobarea depunerii de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 a cererii de cofinanŃare de către Comisia Europeană, a Proiectului ,, Establishing a partenrship to set up a 

Youth A Guarantee scheme in Romania, Bucharest’’ ……………………………………………………………………………….. 

 
 

74 
Hotărârea nr. 224 din 31.10.2012 privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea 

locuinŃei, conform prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 70/2011 privind măsurile de protecŃie socială 

în perioada sezonului rece ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

76 
Hotărârea nr. 225 din 31.10.2012 privind transmiterea din administrarea DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1 în administrarea PoliŃiei Locale a Sectorului 1 a spaŃiului cu altă destinaŃie, situat în Calea GriviŃei nr.208, în 

suprafaŃă de 649,60 mp…………………………………………………………………………………………………………………..  

 
 

77 
Hotărârea nr. 226 din 31.10.2012 privind modificarea şi completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.431/29.10.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de valorificare a vehiculelor ca fiind abandonate sau 

fără stăpân, ridicate în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/2008 ……………………………………………..                                                   

 
 

79 
Hotărârea nr. 227 din 31.10.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în  Consiliul de 

administraŃie  şi în Comisia de evaluarea şi asigurarea a calităŃii la Liceul Tehnologic Particular ’’Onicescu- Mihoc’’, situat în 

Calea GriviŃei nr.56, Sector 1, Bucureşti ……………………………………………………………………………………………. 

 
 

81 
Hotărârea nr. 228 din 31.10.2012 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcŃii definitive pe 

terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti …………………………………………………………………………….. 
 

83 
Hotărârea nr. 229 din 31.10.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi unor obiective de investiŃii din 

cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1 ………………………………………………………………… 
 

85 
Hotărârea nr. 230 din 31.10.2012 privind aprobarea Statului de funcŃii al PoliŃiei Locale Sectorului 1……………………………. 86 

  
  
  
  
  
  



52 

 

 

  
 

SSEERRVVIICCIIUULL  SSEECCRREETTAARRIIAATT  GGEENNEERRAALL,,  AAUUDDIIEENNłłEE  
 
Nr.K/3818/03.10.2012  

 
NOTĂ 

 

de rectificare a erorii materiale 

 

 Având în vedere adresa nr.16858/19.09.2012 primită de la Poliția Locală Sector 1; 

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

normative, republicată, propun rectificarea erorii materiale apărută în preambulul Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr.136/29.06.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Comisia Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 1, respectiv în Comisia pentru soluŃionarea contestațiilor la examenul 

de atestare, după cum urmează: 

 - la alin.4 din preambul, în loc de „Legea nr.371/2004 privind înființțțțarea, organizarea șșșși 

funcțțțționarea Polițțțției Comunitare, cu modificările șșșși completările ulterioare”, se va citi : „Legea 

nr.155/2010 a Polițțțției Locale”. 

 

SECRETAR, 

 

REMUS ALEXANDRU MOLDOVEANU 
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SSEERRVVIICCIIUULL  SSEECCRREETTAARRIIAATT  GGEENNEERRAALL,,  AAUUDDIIEENNłłEE  

 

Nr.K/3836/05.10.2012 

 

NOTĂ 

 

de rectificare a erorii materiale 

 

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

normative, republicată, propun rectificarea erorii materiale apărută în  art. 1 alin.(1) al Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr.183/13.09.2012 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru 

imobilele din str. Bucureștii Noi nr.122 (clădire) și str. Duetului nr.2 (teren adiacent), Sector 1, București 

pentru desfășurarea activității Școlii Speciale nr.10, după cum urmează: 

 

- la art. 1 alin.(1)  se va citi : „ Se aprobă  încheierea, în condiŃiile legii, pe o perioadă de 4 (patru) 

ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adiŃional, a contractului de închiriere pentru imobilul (clădire 

D+P+4E) din Str. Bucureștii Noi nr. 122, Sector 1, Bucureşti, având suprafaŃa desfăşurată = 1.043 m2 și a 

terenului adiacent în suprafaŃă = 360 m2 între proprietara S.C. ROMTEN IMOBILIARE S.R.L. și Consiliul 

Local al Sectorului 1 prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare 

Publice Sector 1 pentru Școala Specială nr. 10, conform contractului din Anexa la prezenta Hotărâre”. 

 

SECRETAR, 

 

REMUS ALEXANDRU MOLDOVEANU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administraŃie şi în Comisia de evaluarea şi asigurarea calităŃii la 

GrădiniŃa Winnie, situată în Str.  Pajurei, nr. 7A, sector 1, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum  şi Raportul de 

specialitate întocmit de  AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice 

Sector 1; 

 Văzând 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 prevederile art.11 alin. (4) lit.”e” din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calităŃii educaŃiei; 

 Având  în vedere prevederile  art.44, alin.(2), lit.”c” din Regulamentul de organizare şi funcŃionare a 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului EducaŃiei şi Cercetării 

nr.4925/2005; 

 łinând seama de adresele nr.22/22.10.2012 şi  nr.23/22.10.2012 ale GrădiniŃei Winnie, înregistrate 

la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr. 31820/22.10.2012, respectiv 31819/22.10.2012; 

 În temeiul art.45, alin.(1)  şi alin.(5), teza a II-a  şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se  numeşte  doamna STELIANA CRISTINA DINU reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 1  în Consiliul de administraŃie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii la GrădiniŃa 

Winnie, situată  în Str.Pajurei nr.7A, Sector 1, Bucureşti. 
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 Art.2. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1, persoana nominalizată la art.1, GrădiniŃa Winnie şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 
Nr.:     213 
Data:  31.10.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
HOTĂRÂRE 

privind desemnarea Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administraŃie şi în Comisia de evaluarea şi asigurarea calităŃii la 

GrădiniŃa Teddybar, situată în Str. Şoimăreştilor, nr.29, sector 1, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum  şi Raportul de 

specialitate întocmit de  AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice 

Sector 1; 

 Văzând 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 prevederile art.11 alin. (4) lit.”e” din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calităŃii educaŃiei; 

 Având  în vedere prevederile  art.44, alin.(2), lit.”c” din Regulamentul de organizare şi funcŃionare a 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului EducaŃiei şi Cercetării 

nr.4925/2005; 

 łinând seama de adresele nr.18/17.10.2012 şi  nr.19/17.10.2012 ale GrădiniŃei Teddybar, 

înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr.31 810/22.10.2012, respectiv 31816/22.10.2012; 

 În temeiul art.45, alin.(1)  şi alin.(5), teza a II-a  şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se  numeşte  doamna LAURA CRISTINA MARA reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 1  în Consiliul de administraŃie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii la GrădiniŃa 

Teddybar, situată în Str. Şoimăreştilor nr. 29, Sector 1, Bucureşti. 

 Art.2. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1, persoana nominalizată la art.1,  GrădiniŃa Teddybar şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

Nr.:     214 

Data:  31.10.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei Nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 
nr.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 

DirecŃiei InvestiŃii; 

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

locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 łinând cont de prevederile art. 140, alin.1 din OrdonanŃa de UrgenŃă  a Guvernului României  nr. 

58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-

fiscale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu 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, republicată, cu modificările  și completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică  poziŃiile 80, 85, 88, 120, 169, 204 din Anexa 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, după cum urmează: 

 
NR 
CRT 

 
Obiectiv 

Valori cu TVA 
InvestiŃie C+M InvestiŃie C+M 
mii lei mii lei mii euro mii euro 

80 Imobilul din Strada Borşa nr. 18-20 şi 
Strada Elena Caragiani nr. 15–17, Blocul 
2I 

2.975,722  2.581,536 669,680 580,969 

85 Imobilul din Strada Neagoe Vodă nr. 18-
22, Blocul 6/2 

2.090,373   1.813,060 470,434 408,025 

88 Imobilul din Şoseaua Pipera nr. 25-29 colŃ 
cu strada Măguricea nr. 2, bl. 4A 

2.666,166  2.312,322 600,015 520,383 

120 Imobilul din Strada Dinicu Golescu nr. 39, 
Blocul 5, sc. 1, 2, 3 

4.352,329  3.785,897 979,482 852,008 

169 Imobilul din Strada Dinicu Golescu nr. 37, 
Blocul 4 

4.352,329  3.785,897 979,482 852,008 

204 Imobilul din Strada Prometeu nr. 16 – 18, 
Blocul 13G 

3.530,132  2.998,740 794,449 674,860 
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 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite 

cu această destinaŃie. 

 

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

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     215 

Data:  31.10.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

  
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli 
al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2012 

 

              

 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 

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

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

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

2012  în suma de  1.394.305,90 mii lei se majorează cu  113,01 mii lei devenind 1.394.418,91 mii lei, 

conform anexei nr. 1 şi este structurat pe secŃiuni, după cum urmează: 

 - SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 796.823,14 mii lei; 

 - SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de   345.681,83 mii lei; 

 

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

Municipiului Bucureşti în suma  de  1.088.664,08 mii lei,  conform anexei nr.1 şi sunt repartizate astfel : 

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

conform anexei nr.1.1, astfel: 

 - SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 796.823,14 mii lei; 

 - SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 265.737,25 mii lei; 

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

proprii în valoare de 26.100,12 mii lei  se majorează cu suma de 3,57 mii lei devenind 

26.103,69 mii lei conform anexei 1.3 şi sunt repartizate pe secŃiuni, astfel: 

 - SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 25.715,64 mii lei; 

 - SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 388,05 mii lei; 
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 Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului general consolidat al  Consiliului Local Sector 1 în sumă de 

1.394.418,91 mii lei, conform anexei nr.1, după cum urmează : 

 

� Bugetul local în sumă de  1.142.395,58   mii  lei se  majorează cu suma de 109,39 mii lei 

devenind  1.142.504,97 mii lei fiind structurat pe secŃiuni, 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 796.823,14 mii lei; 

 - SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  345.681,83 mii lei; 

 (2)       40.204,30 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 51.02, din care : 

 -  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 38.025,92 mii lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de  2.178,38 mii lei, se rectifică  conform anexei nr. 1.2.1.1 

( 1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2 );  

          (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, se rectifică conform anexei nr. 1.2.1.2  

( 1.2.1.2.1 ;1.2.1.2.2 ;  1.2.1.2.3); 

           (4)     44.450,34 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, 

din care: 

             - SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de  44.450,34 mii lei,  rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

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

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

              - SecŃiunea de dezvoltare este în valoare de 11,40 mii lei,  se rectifică conform anexei nr 1.2.1.4 

(1.2.1.4.1); 

           (6)       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, se rectifică conform anexei nr. 1.2.1.5 

( 1.2.1.5.1 ; 1.2.1.5.2); 

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

 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 249.602,92 mii lei; 

          - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de  9.548,11 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 

1.2.1.6.1.2); 1.2.1.6.2 (1.2.1.6.2.1; 1.2.1.2.2.2; 1.2.1.6.2.3); 1.2.1.6.3; 1.2.1.6.4 (1.2.1.6.4.1; 1.2.1.6.4.2); 

1.2.1.6.5 (1.2.1.6.5.1; 1.2.1.6.5.2; 1.2.1.6.5.3); 1.2.1.6.6; 1.2.1.6.7; 

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

              -  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 13.537,00 mii lei; 

              - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 25.372,00 mii lei, se rectifică conform anexei nr 

1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ; 1.2.1.7.2); 

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

      - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 102.229,20 mii lei ;      

     - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 28.841,83 mii lei, se rectifică conform anexei nr 

1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2); 



61 

 

         (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; 

     - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 40.616,10 mii lei,  se rectifică conform anexei nr. 

1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.1.1 ; 1.2.1.9.1.2 ; 1.2.1.9.1.3 ; 1.2.1.9.1.4) ; 

           (11)     216.273,85 mii lei pentru capitolul 70.02 LocuinŃe, Servicii  şi Dezvoltare Publică, din care : 

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

    -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de  195.511,15 mii lei, rectificându-se 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); 

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

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

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

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

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

          - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 1.766,90 mii lei,  se rectifică conform anexei nr 

1.2.1.12.1 (1.2.1.12.1.2 ; 1.2.1.12.1.3 ; 1.2.1.12.1.4); 

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

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

             - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de  16.046,58 mii lei, rectificându-se conform anexei nr 

1.2.1.13. 

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

precedenŃi, conform pct. 4.19 din OMFP nr. 2839/14.12.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exerciŃiului bugetar al anului 2010, care prevede: “ Excedentul bugetelor locale 

reflectat, începând cu anul 2011, în contul 82.98.02-Excedent- se utilizează, în baza hotărârilor 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual  al bugetului local 

rezultat la încheierea exerciŃiului bugetar, pe cele doua secŃiuni, după efectuarea regularizărilor în limita 

sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după achitarea plăŃilor restante 

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

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

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

proprii în sumă de 31.264,13 mii lei se majorează cu suma de  3,57 mii lei devenind  31.267,70 mii lei 

conform anexei nr. 1.4 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 SiguranŃă NaŃională capitolul 61.10, din care: 

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

       - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 388,05 mii lei, se rectifică conform anexei nr. 1.4.1 

(1.4.1.1;1.4.1.1.1;1.4.1.1.2 ) ; 1.4.1.2 (1.4.1.2.1 ; 1.4.1.2.2) ; 1.4.1.3 ; 

 (4)        2.070,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenŃă socială capitolul 68.10, din care: 
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         - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă 2.070,00 mii lei, nu se rectifică ; 

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

rămânând la aceeaşi valoare conform anexei nr. 1.4.2 (1.4.2.1) 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. 

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

excedentul anilor precedenŃi. 

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

excedentul anilor precedenŃi. 

� Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2012 în sumă de 220.646,19 mii lei  se rectifică 

devenind 220.646,24 mii lei conform anexei nr. 1.5 (1.5.1) şi este repartizat pe secŃiunea de dezvoltare, 

după cum urmează:     

         (1)     220.646,24 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06 : 

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

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 220.646,24  mii lei; 

                 (2)    220.646,24 mii lei pentru  capitolul 70.06  LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică, 

rectificându-se rămânând la aceeaşi valoare. 

 

          Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 538.046,46 mii lei, conform programului de 

investiŃii publice, din care: 

-   316.597,17 mii lei – buget local ; 

-    220.646,24 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, AdministraŃia PieŃelor 

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

precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     216 

Data:  31.10.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREȘȘȘȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

                                                                                         

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea execuŃiei bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 la data de 30 septembrie 2012 

 

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

de DirecŃia Management Economic; 

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

locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În temeiul Legii nr. 293/2011  privind bugetul de stat pe anul 2012, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul art.49, alin. (12), (13), din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 13/03.02.2012 privind aprobarea 

bugetului general consolidat pe anul 2012, cu rectificările ulterioare; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/06.02.2003 privind 

aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare şi privind 

aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar; 

 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă  execuŃia  bugetului local  al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 

30.09.2012, conform anexelor : 

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

 Cheltuieli, conform anexelor nr. 2 ; nr. 2.1 ;  2.1.1  (2.1.1.1; 2.1.1.2 ); nr. 2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 

2.1.2.3 ; 2.1.2.4); nr.  2.1.3 (2.1.3.1; 2.1.3.2); nr. 2.1.4 (2.1.4.1); nr. 2.1.5(2.1.5.1; 2.1.5.2 ); nr.2.1.6 

(2.1.6.1; 2.1.6.1.1; 2.1.6.1.1.1; 2.1.6.1.1.2; 2.1.6.1.2; 2.1.6.1.2.1;2.1.6.1.2.2; 2.1.6.1.2.3; 2.1.6.1.3; 

2.1.6.1.4; 2.1.6.2); nr.2.1.7 (2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3);nr.2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3); nr.2.1.9 (2.1.9.1; 

2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5);nr.2.1.10 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 

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

2.1.13 (2.1.13.1). 

 

 Art.2. Se aprobă execuŃia bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial 

din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1  la data de 30.09.2012, conform anexelor : 
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  Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1; 3.2; 3.3; 3.4) ;  Cheltuieli, conform anexelor nr. 4. ; nr. 4.1 ; nr. 

4.1.1 (4.1.1.1) ; nr. 4.1.2  (4.1.2.1 ; 4.1.2.1.1 ; 4.1.2.2 ; 4.1.2.2.1 ; 4.1.2.2.2; 4.1.2.3) ; nr. 4.1.3 (4.1.3.1) ; 

nr. 4.1.4 (4.1.4.1).   

 

 Art.3. Se aprobă  execuŃia bugetului creditelor  externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la data 

de 30.09.2012, conform anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1 ; 5.1.1.1.1). 

 

 Art.4. Primarul Sectorului 1,  DirecŃia Management Economic, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar 

şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, UnităŃile de ÎnvăŃământ din Sectorul 1, PoliŃia Locală  a  Sectorului 

1, DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale  a  Sectorului 1, AdministraŃia Domeniului Public Sector 

1, Complexul MultifuncŃional Caraiman Sector 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 1,  Serviciul  Secretariat 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     217 

Data:  31.10.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, 

respectiv iarna 2012-2013 

 

 Văzând  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al 

DirecŃiei UtilităŃi Publice; 

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

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

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

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

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

 Conform prevederilor Legii  serviciului de salubrizare a localităŃilor  nr. 101/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit Ordinului AutorităŃii NaŃionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UtilităŃi 

Publice nr. 110/2007 privind  aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităŃilor; 

 łinând seama de prevederile Regulamentului de organizare şi funcŃionare a serviciului public de 

salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr.358/21.11.2007; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 176/04.09.2012 privind 

adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece  – iarna 2012-2013; 

 Văzând contractul de  delegare a gestiunii  prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă 

a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 având ca părŃi Consiliul Local al Sectorului 1 şi SC. 

Compania Romprest Service S.A. şi art. 5 alin. (3) din Actul AdiŃional nr. 1 la contractul de delegare a 

gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. 

J077/S/30.06.2008; 

 Luând act de adresa S.C.  Compania Romprest Service S.A.  nr. 3004/01.10.2012, înregistrată la 

sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 29535/01.10.2012 având ca obiect  transmiterea  spre aprobare  către 

Consiliul Local al Sectorului 1 a  Programului de deszăpezire pentru iarna 2012-2013; 

 Luând în considerare adresa nr.  D/2417/27.09.2012 a Serviciului UtilităŃi Publice din cadrul 

Primăriei Sectorului 1 şi adresa AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice nr. 6914/03.10.2012; 

 Văzând adresa PoliŃiei Locale  a  Sectorului 1 nr. 15084/19/09/2012, înregistrată la S.C. Compania 

Romprest Service S.A.  cu nr. 6309/19.09.2012 privind preŃurile de achiziŃie pentru materialele 

antiderapante ce vor fi folosite în iarna 2012-2013; 

 łinând cont de adresa S.C.  Compania Romprest Service S.A. nr. 3232/19.10.2012, înregistrată la 

sediul Sectorului 1 cu  nr.  31671/19.10.2012 privind suplimentarea parcului de utilaje specifice cu un 

număr de 10 (zece) utilaje de dimensiuni mai mici (tractoare, multicar), dotate cu plug şi sărăriŃă, ce pot 

interveni în spaŃii mai aglomerate din incinta unităŃilor şcolare şi sanitare de pe raza Sectorului 1.  
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 În temeiul prevederilor art.  45, alin. (1), art. 80  şi art. 81, alin. (1), coroborate cu prevederile 

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

completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.  Se aprobă programul de  deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2012-2013, 

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

 Art.2.  FaŃă de cele  40 de utilaje  menŃionate în oferta tehnică şi financiară anexe la contractul nr.  

J077/S/30.06.2008,  se aprobă decontarea  orelor  de așteptare  şi pentru cele 10 (zece) utilaje  

suplimentare,  conform adresei  S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 3232/19.10.2012 înregistrate 

la autoritatea contractantă sub nr. 31.671/19.10.2012, la tarifele din oferta financiară anexă la contractul 

de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti 

nr. J077/S/30.06.2008. 

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

toate documentele necesare  în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art.4. Începând cu data prezentei hotărâri, orice prevedere  contrară îşi  încetează aplicabilitatea. 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia UtilităŃi Publice,  DirecŃia InspecŃie din cadrul PoliŃiei Locale 

Sector 1,  DirecŃia Management Economic  şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

          

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

                                    

Nr.:     218 

Data:  31.10.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1     

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului sectorului 1 al Municipiului Bucureşti  

în grupul de lucru 

al Programului Anual European de DistribuŃie de Ajutoare (PEAD) 

 

 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor  Hotărârii Guvernului României nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de 

ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenŃie comunitare destinate categoriilor de persoane 

cele mai defavorizate din România şi atribuŃiile instituŃiilor implicate în planul european; 

 łinând cont de adresele DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 din 

care rezultă că instituŃia nu mai are capacitatea de a asigura gestionarea PEAD 2012, precum şi de faptul 

că PoliŃia Locală Sector 1 şi-a manifestat disponibilitatea de a prelua aceste sarcini. 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se mandatează directorul general al PoliŃiei Locale  a Sectorului 1 de a desemna din cadrul 

instituŃiei pe care o conduce reprezentantul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în grupul de lucru PEAD 

(Programul Anual European de DistribuŃie Ajutoare) 2012, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului României nr. 600/2009. 

 Art.2. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 va transmite PoliŃiei 

Locale a Sectorului 1 lista cu beneficiarii (familii şi persoane singure care au dreptul la venit minim 

garantat, conform Legii nr. 416/2001 şi persoane cu handicap grav şi accentuat, adulŃi şi copii, 

neinstituŃionalizate) ori de câte ori i se solicită acest lucru, cât şi din oficiu. 
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 Art.3.  PoliŃia Locală  a  Sectorului 1 va gestiona întreg fluxul legat de recepŃia, transportul, 

depozitarea şi distribuŃia produselor acordate prin intermediul  Planului Anual European de DistribuŃie de 

Ajutoare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 600/2009.  

 Art.4. Primarul Sectorului 1,  DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

PoliŃia Locală a 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.:     219 

Data:  31.10.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziŃionării de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 de servicii juridice de consultanŃă, de asistenŃă şi/sau de reprezentare 

 

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

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

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

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Având în vedere prevederile art.I, alin.(2), lit.b) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României  

nr. 26/2012  privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 

modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare dispoziŃiile OrdonanŃei de  UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă achiziŃionarea de către  DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 de servicii juridice de consultanŃă, de asistenŃă şi/sau reprezentare, atât în litigii 

viitoare, cât şi în litigii aflate deja în curs de judecată. 

 Art.2. Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi protecŃia 

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

 Art.3. Primarul Sectorului 1,  Secretarul Sectorului 1,  DirecŃia  Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

                      

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

Nr.:     220 

Data:   31.10.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea cuantumului alocaŃiei zilnice de hrană pentru tinerii  

din cadrul apartamentelor sociale aparŃinând DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃiei 

Copilului Sector 1,care ies din evidenŃa centrelor de tip rezidenŃial 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

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

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi 

tinerii ocrotiŃi de serviciile publice specializate pentru protecŃia copilului, mamele protejate în centrele 

maternale, precum şi copiii încredinŃaŃi sau daŃi în plasament la asistenŃi maternali profesionişti, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 421/2008 privind stabilirea 

nivelurilor zilnice ale alocaŃiei de hrană pentru  consumurile colective din instituŃiile publice de asistenŃă 

socială ; 

 łinând seama de prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr.  272/2009 și 425/2009 

privind nivelurile alocaŃiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se stabileşte  cuantumul alocaŃiei zilnice de hrană pentru  tinerii din cadrul apartamentelor 

sociale aparŃinând DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, care ies din 

evidenŃa centrelor de tip rezidenŃial la suma de 20 lei/zi. 

 Art. 2. Începând cu data prezentei hotărâri, prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.  272/2009 şi 425/2009 privind nivelurile alocaŃiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din 
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cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, referitoare la cuantumul 

alocaŃiei menŃionate la art. 1 îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art.3. 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.:     221 

Data:  31.10.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea parteneriatului între DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale Pro VocaŃie, 

în scopul dezvoltării Proiectului „Centrul de Formare Profesională şi 

Evaluare de CompetenŃe Profesionale” 

 

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

de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

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

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

 Având în vedere şi dispoziŃiile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi 

Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcŃionarea DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi 

protecŃia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare adresele Centrului de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale Pro VocaŃie 

înregistrate la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 

37229/03.10.2012, nr. 37746/09.10.2012 și nr. 37747/08.10.2012; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin. (3), art. 81, alin. (2), lit. n), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă  parteneriatul între DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale Pro VocaŃie, în scopul dezvoltării 

Proiectului „Centrul de Formare Profesională şi Evaluare de CompetenŃe Profesionale”. 

 

 Art.2. În sensul art. 1, între DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi 

Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale Pro VocaŃie se va încheia ConvenŃia de parteneriat 

şi se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, sau în lipsă, înlocuitorul acestuia, să semneze ConvenŃia. 

 

 Art.3. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 va pune la dispoziŃie, în 

cadrul parteneriatului, un spaŃiu identificat în imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Nazarcea nr. 24-

28. unde îşi desfăşoară activitatea Nazarcea Grup. 
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 Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale Pro VocaŃie şi Serviciul 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     222 

Data:  31.10.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea depunerii de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 a cererii de cofinanŃare de către Comisia Europeană, 

a Proiectului ,, Establishing a partenrship to set up a Youth A Guarantee scheme in Romania,  

Bucharest’’ 

 

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

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

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

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului  României  nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere solicitarea formulată de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1, în sensul cofinanŃării Proiectului „Establishing a partnership to set up a Youth 

Guarantee scheme in Romania, Bucharest”; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă depunerea de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 a cererii de cofinanŃare de către Comisia Europeană, a Proiectului „Establishing a partnership to 

set up a Youth Guarantee scheme in Romania, Bucharest”. 

 Art. 2. Se eliberează acordul pentru cofinanŃarea Proiectului „Establishing a partnership to set up a 

Youth Guarantee scheme in Romania, Bucharest” de către Consiliul Local al Sectorului 1, în sumă de 

26568 EUR, în situaŃia în care Comisia Europeană va aproba cererea depusă de către DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1. 
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 Art. 3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi  

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     223 

Data:  31.10.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea 

locuinŃei, conform prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 70/2011 

privind măsurile de protecŃie socială în perioada sezonului rece 

 

 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 la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 70/2011 privind 

măsurile de protecŃie socială în perioada sezonului rece; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Metodologia de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinŃei, 

conform prevederilor OrdonanŃei de  UrgenŃă a Guvernului  României  nr. 70/2011 privind măsurile de 

protecŃie socială în perioada sezonului rece, 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 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei Hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     224 

Data:  31.10.2012   
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MUNICIPIUL BUCUREȘȘȘȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea din administrarea DirecŃiei Generale de Impozite si Taxe Locale a  

Sectorului 1 în administrarea PoliŃiei Locale a Sectorului 1 a spaŃiului cu altă destinaŃie, 

situat in Calea GriviŃei nr.208, în suprafaŃă de 649,60 mp 

 

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

de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziŃiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului României  nr. 333/1999 privind aprobarea Protocolului-

cadru şi a acŃiunilor de predare-preluare a exercitării de către consiliile judeŃene, consiliile locale şi 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a atribuŃiilor prevăzute de Legea nr. 189/1998 privind finanŃele 

publice locale; 

  În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 55/2010 privind unele 

măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările  și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile OrdonanŃei de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, la nivelul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 221/1999 

privind transmiterea unor spații cu altă destinaŃie decât aceea de locuință din administrarea Primăriei 

Municipiului București în administrarea Primăriilor de Sector  – în vederea exercitării atribuțiilor privind 

stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și  încasarea impozitelor, taxelor locale și a altor venituri ale 

bugetului C.G.M.B.; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 2/2000 

privind transmiterea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință din administrarea Primăriei 

Municipiului București în administrarea Primăriilor de Sector;  

 În temeiul art.45, alin.(3),  art. 80 și art.81, alin.(1), coroborat cu art. 115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările  și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂȘȘȘȘTE: 
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 Art. 1. Se aprobă transmiterea din administrarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a 

Sectorului 1 în administrarea Poliției Locale a Sectorului 1 a spațiului cu altă destinație, situat în Calea 

Griviței nr.208, în suprafață de 649,60 mp. 

 

 Art. 2. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Poliția Locala a 

Sectorului 1 va prelua contractele de utilități publice pentru spațiul cu altă destinație, situat  în Calea 

Griviței nr. 208, în suprafață de 649,60 mp, urmând ca Direcția Generală de Impozite  și Taxe Locale a 

Sectorului 1 să procedeze la achitarea contravalorii acestora proporțional cu cota-parte deținută din 

imobil. 

 

 Art. 3. Predarea - primirea spațiului se va face pe baza de protocol încheiat în termen de 30 de zile 

de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția 

Locală a Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe  vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     225 

Data:  31.10.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.431/29.10.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de valorificare 

a vehiculelor ca fiind abandonate sau fără stăpân, 

ridicate în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/2008 

 

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

de PoliŃia Locală Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 În temeiul  Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenurile aparŃinând  domeniului public sau privat al statului sau unităŃilor administrativ-teritoriale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În baza  Hotărârii Guvernului României nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 

aparŃinând domeniului public sau privat al statului ori al unităŃilor administrative – teritoriale; 

 În conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă; 

 În temeiul dispoziŃiilor OrdonanŃei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 łinând cont de dispoziŃiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti  nr. 286/2003 

privind  împuternicirea Consiliilor locale ale sectoarelor 1 – 6 să exercite atribuŃiile prevăzute de Legea nr. 

421/2002; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al  Sectorului 1 nr.416/2008 privind 

reglementarea activităŃii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare anumitor categorii de 

vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate aparŃinând domeniului 

public sau privat al Sectorului 1, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.431/29.10.2009 

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate  ca fiind 

abandonate sau fără stăpân, ridicate în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/2008; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.114/23.06.2012 privind 

validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 10.06.2012; 

 În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a, 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; 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se  aprobă  modificarea și completarea art.2   din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.431/29.10.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de valorificare a vehiculelor 

declarate  ca fiind abandonate sau fără stăpân, ridicate în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 416/2008, după cum urmează: 

 ( 1 ) Se numeşte comisia  însărcinată cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind 

abandonate sau fiind fără stăpân, ridicate în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.416/2008, având următoarea componenŃă: 

- Florin Nicolae Andrei Diaconescu - consilier local; 

- Cosmin Marius Fodoroiu                - consilier local; 

- Leonard Ionuțțțț Gheorghe                - consilier local; 

- Dinu Marian Aurelian                       - angajat al PoliŃiei Locale Sector 1; 

- Pişchiş Dana Maria                          - angajat al PoliŃiei Locale Sector 1 

- Lionte Lucia                                     - angajat al PoliŃiei Locale Sector 1 

 ( 2 ) În cazul în care angajaŃii PoliŃiei Locale Sector 1 se află în imposibilitatea de a participa 

la activitatea comisiei aceştia vor fi înlocuiŃi prin decizia Directorului General. 

 

 Art.2.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinŃă publică prin afişare sau prin orice altă formă de 

publicitate. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, PoliŃia Locală Sector 1, DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 1,  membrii  comisiei menționate la art.1, alin. (1) şi  Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     226 

Data:  31.10.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în  

Consiliul de administraŃie şi în Comisia de evaluarea şi asigurarea a calităŃii la 

Liceul Tehnologic Particular ’’Onicescu- Mihoc’’, 

situat in Calea GriviŃei nr.56, Sector 1, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum  și Raportul de specialitate 

întocmit de  Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 ; 

 Văzând 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 și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile art.96, alin.(5)  din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.11 alin. (4) lit.”e” din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calităŃii educaŃiei; 

 Având  în vedere prevederile  art.44, alin.(2), lit.”c” din Regulamentul de organizare şi funcŃionare a 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului EducaŃiei şi Cercetării 

nr.4925/2005; 

 łinând seama de  adresele nr.2049/15.10.2012 și  nr.2050/15.10.2012 ale Liceului Tehnologic 

Particular ”Onicescu-Mihoc”, înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.31201/16.10.2012, 

respectiv 31208/16.10.2012; 

 În temeiul art.45, alin.(1)  și alin.(5), teza a II-a  şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se  numește  domnul  DORU IAMANDI reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1  în 

Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Tehnologic  

Particular ”Onicescu-Mihoc”, situat în Calea Griviței nr.56, Sector 1, București. 

 Art.2. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1, persoana nominalizată la art.1, Liceul Tehnologic Particular ”Onicescu-Mihoc” 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     227 

Data:  31.10.2012 
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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 in 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.15/18.10.2012 al Comisiei de administrare a  domeniului public, de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizele  nr. 4/20/06.03.2012,13/9/04.09.2012, 13/4/04.09.2012, 13/10/04.09.2012, 

13/14/04.09.2012, 15/31/16.10.2012, 15/30/16.10.2012, 15/27/16.10.2012, 15/23/16.10.2012, 

15/26/16.10.2012 a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că 

reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

  - Avizele Comisiei de circulaŃie PMB si  Comisiei de Precoordonare ReŃele - PMB 

 łinând seama de prevederile:  

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al  Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                   

 - Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare, privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din 

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

 

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. (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, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi conŃine  

10 poziŃii.   

  (2) Se  respinge Planul Urbanistic de Detaliu  pentru construcŃii definitive pe terenul situat în Str. 

Elanului nr. 22, Sectorul 1, Bucureşti.            

 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.:     228 

Data:  31.10.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi unor obiective de investiŃii 

din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1 

 

 Văzând  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum  și  Raportul de specialitate al 

DirecŃiei InvestiŃii; 

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

locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu 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, republicată, 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.:     229 

Data:  31.10.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcŃii al PoliŃiei Locale Sectorului 1 

 

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

Locală a  Sectorului 1, precum şi 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 şi al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

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

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a PoliŃiei Locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 łinând cont de  dispoziŃiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, republicată (2), 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanŃă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011,  cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând dispoziŃiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea DirecŃiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în PoliŃia Locală a Sectorului 1 şi 

aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului  de organizare şi funcŃionare ale PoliŃiei 

Locale Sector 1; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
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  Art.1. Se aprobă Statul de funcții al Poliției Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Primarul Sectorului 1, PoliŃia Locală a Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din  

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     230 

Data:  31.10.2012 
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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 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. 4733/30.10.2012 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 de Ordinul M.E.C.T.S. nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 

a burselor elevilor din învăŃământul preuniversitar de stat; 

 În conformitate cu 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 Metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităŃilor de învăŃământ 

de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanŃelor şcolare conform Anexei* care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 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 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 37/31.10.2012 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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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 modalitatea de acordare a ajutoarelor lunare pentru încălzirea locuinŃelor de la bugetul 

local în compensarea celor oferite de la bugetul de stat 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 7/24.10.2012 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4, precum şi expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;  

 Luând în considerare prevederile OUG 70/2011, privind măsuri de protecŃie socială în perioada 

sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, a H.G. 920/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile 

de protecŃie socială în perioada sezonului rece şi H.G. 938/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 21 

la Normele metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 70/2011 

privind măsurile de protecŃie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

920/2011; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată 

; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă bugetul aferent campaniei de acordare a ajutoarelor lunare pentru încălzirea 

locuinŃelor pe perioada sezonului rece 2012 — 2013, potrivit Anexei* 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Metodologia privind acordarea ajutoarelor lunare pentru încălzirea locuinŃelor de 

la bugetul local în compensarea celor oferite de la bugetul de stat, potrivit Anexei* 2 la prezenta hotărâre. 

 Art.3. Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, potrivit competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 38/31.10.2012 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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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 alegerea preşedintelui de şedinŃă al Consiliului Local al sectorului 4, pe  

perioada 31.10.2012 — 30.01.2013 

 

Consiliul Local aI Sectorului 4, 

 

 Având în vedere referatul Secretarului sectorului 4; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 39 alin 1 lit „a” din Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare a 

Consiliului Local aprobat prin HCLS4 nr. 13/2004, precum şi ale art. 35 alin.1 şi 81 alin. 2 lit. „a” din 

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

locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Articol unic- Se alege domnul ZARĂ Ovidiu Dumitru în funcŃia de preşedinte de şedinŃă al 

Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 31.10.2012-30.01.2013. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 39/31.10.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea contului de execuŃie al bugetului local al Sectorului 4,  

la data de 30 septembrie 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 nr. P.5.1/ 3980/ 17.10.2012 privind aprobarea 

contului de execuŃie al bugetului local al Sectorului 4 la data de 30 septembrie 2012 ; 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; 

 Luând în considerare prevederile : 

 - prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr. 273/29 iunie 2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/ Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată : 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art. 1. Se aprobă contul de execuŃie bugetară al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti, întocmit la data de 30 septembrie 2012, partea de venituri, conform anexei nr.1. 

 

 Art. 2. Se aprobă contul de execuŃie bugetară al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti, întocmit la data de 30 septembrie 2012, partea de cheltuieli, conform anexei nr.2. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia 

Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 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 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 40/31.10.2012 
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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 numirea persoanei care va Ńine Registrul de evidenŃă a datoriei publice locale  

şi Registrul de evidenŃă a garanŃiilor locale 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Economice; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Luând în considerare prevederile; 

− Art.62 din Legea 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

− Pct. 9 al Cap.1 din Anexa la Ordinul Ministerului Economiei şi FinanŃelor nr. 1059/2008 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice; 

 În conformitate cu prevederile art.81 alin.(4) şi art. 45 alin.(1) din Legea m-.215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 4 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se numeşte doamna Zdraicovici Emilia, angajată a Primăriei Sector 4, ca persoană ce va Ńine 

Registrul de evidenŃă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenŃă a garanŃiilor locale. 

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 4 şi DirecŃia Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri conform competenŃelor legale. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 41/31.10.2012 
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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 Organigramei, a Statului de FuncŃii şi a Regulamentului de Organizare şi 

FuncŃionare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucureşti 

 

 łinând seama de Referatul de Specialitate Nr. P.6.1/218/17.09.2012, întocmit de DirecŃia Resurse 

Umane, InformaŃii şi Administrare Personal – Biroul Management Resurse Umane, AdministraŃie Locală, 

precum şi de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 NR.P.1.1/1237/26.10.2012 

 

 - Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 

 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art.81 alin.(2) lit. e din Legea nr. 215/2001-privind 

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

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

 Art. 1 Cu data de 01.11.2012 se aprobă modificarea Organigramei*, a Statului de FuncŃii şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 în 

conformitate cu anexele 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Consiliul Local al Sectorului 4, Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului4, prin 

compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 42/31.10.2012 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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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 alegerea consilierilor locali în cadrul Grupului de Lucru Local de la nivelul Sectorului 4 

pentru persoanele aparŃinând etniei rome, înfiinŃat în temeiul  

Hotărârii Guvernului României nr. 1221/2011 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 - Referatul de Specialitate întocmit de DirecŃia Comunicare şi RelaŃii cu CetăŃenii — Serviciul 

Comunicare ActivităŃi Publice din cadrul Aparatului de Specialitate nr.P.8.1/162/08.10.2012; 

− Având în vedere H.C.L. Sector 4 nr. 40/29.03.2012 privind înfiinŃarea Grupului de Lucru Local de 

la nivelul Sectorului 4 pentru persoanele aparŃinând etniei rome; 

 - Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului Romániei nr. 1221/2011 publicată în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 6 bis / 4.01.2012, prin care a fost aprobată Strategia 

Guvernului României de incluziune a cetăŃenilor români aparŃinând minorităŃii romilor pentru perioada 

2012-2020; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi a art. 81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă nominalizarea consilierilor locali în cadrul Grupului de Lucru Local de la nivelul 

Sectorului 4 pentru persoanele aparŃinând etniei rome, după cum urmează 

 - Dl. SPIRIDON Ştefan 

 - D-na. NEGRESCU Mariana Carmen  

 - DI. COMĂNESCU Jean Valentin 

 - Dl. VÂRTEJARU Nicolae 

 Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 4 nr. 40/29.03.2012 rămân neschimbate 

 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. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 43/31.10.2012 
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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 achiziŃionării de către autorităŃile locale de la nivelul Sectorului 4 de servicii de 

consultanŃă, de asistenŃă şi/sau de reprezentare 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, Raportul de specialitate nr. 

S.1.1/2746/11.10.2012, întocmit de DirecŃia Juridică; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 1 alin.(2), lit. b) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 

26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 

modificare şi completare a unor acte normative; 

 În temeiul art. 45 alin (1) şi art. 81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1. Se aprobă achiziŃionarea de către autorităŃile locale de la nivelul sectorului 4 al municipiului 

Bucureşti de servicii juridice de consultanŃă, de asistenŃă şi/sau de reprezentare, atât în litigii viitoare, cât 

şi în litigii aflate deja în curs de judecată, în materie penală şi în subsidiar, civilă, contencios administrativ 

şi fiscal; 

 Art. 2. Se mandatează Primarul sectorului 4 să semneze, în condiŃiile legii, contractele menŃionate 

la art. 1 al prezentei hotărâri; 

 Art. 3. Primarul sectorului 4, DirecŃia Juridică, DirecŃia Economică, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, aceasta fiind difuzată de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-

Electoral, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 44/31.10.2012 
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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 schimbarea destinaŃiei căminului de elevi B2, identificat ca fiind situat în str. Aurel Perşu 

nr. 89, în locuinŃe sociale trecerea acestuia din administrarea AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi 

GrădiniŃelor Sector 4, în administrarea Consiliului Local sector 4. 
 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 4 şi Referatul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Parcări, SpaŃiu Locativ şi Autorizări ActivităŃi Comerciale, nr. P.9. 1./3/11.10.2012; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 łinând cont de Avizul Conform nr. 15717/03.05.2006, emis de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării 

pentru schimbarea destinaŃiei Căminului „Bloc B2" din cămin internat pentru elevi în spaŃii pentru locuinŃe 

sociale (anexat); 

 Luând în considerare prevederile art. 43. din Legea LocuinŃei nr. 114/1996, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 3, coroborat cu art. 81 alin.2, lit. n, din Legea nr. 215/2001 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

 Art. 1 - Se aprobă schimbarea destinaŃiei căminului de elevi situat în str. Aurel Perşu nr. 89, sector 

4, identificat corp B2, în incinta Colegiului Tehnic Miron Nicolescu, în bloc de locuinŃe sociale. 

 Art. 2 - Se aprobă „trecerea Blocului de locuinŃe corp B2 situat în str. Aurel Perşu nr. 89 

sector 4, din administrarea AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor,în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 4. 
 Art. 3 — Consiliul Local al Sectorului 4 îl împuterniceşte pe Primarul Sectorului 4 să 

semneze contractele de închiriere pentru persoanele care locuiesc în această clădire. 

 Art. 4 - Primarul Sectorului 4, Serviciul SpaŃiu Locativ, DirecŃia Control Partimoniu şi Servicii 

Primar, Serviciul Tehnic, Consiliul Local, Documente Electoral vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei , conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 45/31.10.2012 
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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 schimbarea denumirii Centrului Medico-Social „Sfantul Luca" în Centrul Socio-Medical al 

Sectorului 4 „Sfântul Spiridon" 

 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.14/27.01.2005 de înfiinŃare a DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4, ca instituŃie publică cu personalitate juridică, 

precum şi a HCL nr.61/25.09.2009 privind preluarea Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă nr.1 şi a Centrului 

Socio-Medical „Sfântul Luca" de către D.G.A.S.P.C.-Sector 4; 

 Luând în considerare Referatul de Specialitate cu nr.73417/11.10.2012 al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4; 

 Văzând Expunerea de motive înaintată de Primarul Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.n) din Legea nr.215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

 Art.1. 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 

Socio-Medical al Sectorului 4 „Sfântul Spiridon". 

 Art.2. 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 duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 46/31.10.2012 
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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 Organigramei, a Statului de funcŃii precum şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi rapoartele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti.; 

 Luând în considerare Referatul de Specialitate cu nr.73887/16.10.2012 al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului - Sector 4, precum şi Hotărârea Colegiului Director al acestei 

instituŃii cu nr.01/17.10.2012; 

 łinând seama de Avizul nr.68922/24.08.2012 emis de către Ministerul AdministraŃiei şi Internelor-

AgenŃia NaŃională a funcŃionarilor Publici; 

 Având în vedere prevederile pentru modificarea şi completarea 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. e) din Legea nr.215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei*, statului de funcŃii precum şi a Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului-Sector 4, 

conform Anexelor 1; 2; 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, împreună cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4, precum şi Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente Electoral, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 47/31.10.2012 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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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 delimitarea suprafeŃelor imobilelor (construcŃii şi teren) proprietatea privată a Municipiului 

Bucureşti aflate în administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi  

ProtecŃia Copilului Sector 4 

 

 Văzând Referatul de Specialitate cu nr.74631/24.10.2012 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului - Sector 4; 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

 În baza Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.14/27.01.2005 de înfiinŃare a DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, ca instituŃie cu personalitate juridică, a Hotărârii Consiliului Local 

nr.17/25.02.2010 privind preluarea în administrare a creşelor de pe raza sectorului 4 de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4, precum şi a Hotărârii Consiliului Local 

Sector 4 nr.32/27.08.1998 privind transferul instituŃiilor de ocrotire în subordinea Consiliului Local al 

sectorului 4; 

 łinând seama de prevederile Legii cadastrului şi a publicităŃii imobiliare nr. 7/13.03.1996 

republicată; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(3) şi art.81 alin.(2) lit. f), alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă delimitarea suprafeŃelor imobilelor (construcŃii şi teren) situate în str. Izvorul 

Mureşului nr.4, sector 4 - Centrul Social MultifuncŃional „Micii Magicieni", str.OiŃelor nr.8, sector 4 Centrul 

Social MultifuncŃional „Crăiasa Zăpezii" şi str. Soldat Enache Ion nr.1A, sector 4 - Centrul de Zi „Casa 

SperanŃei", aflate în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti şi în administrarea DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului-Sector 4, conform Anexelor 1, 2, 3 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului-Sector 4, să înteprindă toate demersurile necesare în vederea intabulării dreptului de 

proprietate, precum şi a dreptului de administrare asupra imobilelor prevăzute la art.1 de mai sus; 

 Art.3. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, împreună cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 48/31.10.2012 
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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 completarea Anexei H.C.L. Sector 4 nr. 71/30.10.2008 privind aprobarea tarifelor percepute 

de DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4 pentru serviciile prestate şi folosirea domeniului 

public aflat în administrarea acesteia 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 privind necesitatea completării Anexei H.C.L Sector 4 nr. 

71/30.10.2008 privind aprobarea tarifelor percepute de DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4 

pentru serviciile prestate şi folosirea domeniului public aflat în administrarea acesteia nr. 

4964/22.10.2012 ; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere dispoziŃiile art. 282 şi art.283 din Legea nr. 571/2003- Codul Fiscal şi art. 30 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale; 

 În temeiul H.G. 348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele 

zone publice şi H.C.G.M.B. nr. 239/24.09.2001 privind unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele 

agroalimentare; 

 łinând seama de prevederile art. 19 şi art. 20 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcŃionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi ale Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederileart art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 

republicată privind administraŃia publică locală; 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 ART.1 Se aprobă completarea Anexei H.C.L Sector 4 nr. 71/30.10.2008 privind aprobarea tarifelor 

percepute de DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4 pentru serviciile prestate şi folosirea domeniului 

public aflat în administrarea acesteia, cu activităŃile şi tarifele prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre, 

care face parte integrantă din aceasta; 

 

 ART.2 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Directorul DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 49/31.10.2012 
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ANEXA 

LA H.C.L.S4 nr. 49/31.10.2012 

 

TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE ŞI UTILIZAREA DOMENIULUI PUBLIC DAT ÎN 

ADMINISTRAREA DIRECłIEI DE ADMINISTRARE A PIEłELOR SECTOR 4 

 

Nr. crt. Modul de utilizare a structurilor de vânzare şi servicii 

prestate 

U.M. Taxa în lei 

  Taxa comercializare animale şi păsări vii:   

 • Porcine buc/zi 12,00

 • Ovine, caprine buc/zi 10,00

 • Pui de o zi buc/zi 1,00

 • miei, iezi Ńarc/zi 150,00

 • lepuri, nutrii, câini, pisici buc/zi 10,00

 • curci, găşte, raŃe, găini, păsări buc/zi 5,00

 • animale mici, pui, porumbei buc/zi 3,00

  Taxă vânzare :   

 • Vânzare brazi/molizi de Crăciun mp/zi 5,00

 • Vânzare pomi fructiferi, trandafiri mp/zi 5,00

  Taxă vânzare :   

 • Varză, pepeni mp/zi 3,00

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Procedurii privind modul de organizare şi desfăşurare a 

licitaŃiilor pentru închirierea spaŃiilor comerciale aflate în administrarea DirecŃiei de  

Administrare a PieŃelor Sector 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 nr. 4960/19.10.2012, privind necesitatea modificării şi 

completării Procedurii privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaŃiilor pentru închirierea spaŃiilor 

comerciale aflate în administrarea DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4, nr. ; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere dispoziŃiile Legii nr. 213/1998- privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia şi prevederilor Codului Civil; 

 În temeiul H.G. 348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele 

zone publice şi al H.C.G.M.B. nr. 75/2010- pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spaŃiile 

cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă; 

 łinând seama de prevederile H.G. 955/2004- privind aprobarea Regulamentului cadru privind 

organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 

local; 

 În baza H.C.L. nr. 58/2004 privind înfiinŃarea DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4; 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2), lit. f) şi art. 115 alin 1 

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

completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 ART.1 Se aprobă procedura de închiriere prin licitaŃie publică deschisă cu strigare, pentru spaŃiile 

cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă aflate în administrarea DirecŃiei de Administrare a PieŃelor 

Sector 4, prevăzută în Anexa 1. 

 ART.2 SpaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă vacante şi cele care se vor vacanta vor fi 

atribuite prin licitaŃie publică deschisă conform prezentei hotărâri. 

 ART.3 De la data aprobării prezentei se abrogă H.C.L.S4 nr. 84/2009. 

 ART.4 Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4 vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 50/31.10.2012 
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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 studiului de fundamentare, a caietului de sarcini în vedere demarării 

procedurilor pentru atribuirea prin concesiune de lucrări publice a contractului de reconstrucŃie, 

modernizare şi exploatare a Complexului Agroalimentar PiaŃa ReşiŃa situat în Municipiul 

Bucureşti, str. ReşiŃa nr. 1, sector 4 

 

 Văzând raportul de specialitate al directorului DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4, în 

calitatea sa de iniŃiator, înregistrată sub nr. 4997/ 23.10.2012 şi expunerea de motive a primarului 

Sectorului 4, 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4, 

 łinând cont de prevederile sentinŃei penale 734/13.04.2009 pe latura civilă, devenită irevocabilă 

prin respingerea apelului şi recursului pronunŃată de Judecătoria Sectorurur 4 Bucureşti în dosarul penal 

nr. 2361/4/2008. 

 în conformitate cu 0.G.nr. 71/2002 privind organizarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicicii 

prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006; 

 Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România, 

întocmit de întocmit de Ministerul FinanŃelor Publice şi Autoritatea NaŃională de Reglementare şi 

Monitorizare a AchiziŃiilor Publice; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 63 alin. (1) lit. c) şi e) art.81 alin (2) lit f) şi g) alin. 

(4), din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 - Se aprobă studiul de fundamentare a deciziei de concesionare de lucrări publice privind 

reconstrucŃia modernizarea şi exploatarea Complexului agroalimentar PiaŃa ReşiŃa situat în Municipiul 

Bucureşti, str. ReşiŃa nr. 1, sector 4, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta; 

 Art.2. - Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea de lucrări publice privind reconstrucŃia 

modernizarea şi exploatarea Complexului agroalimentar PiaŃa ReşiŃa, conform anexei nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta; 
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 Art. 3 — Se aprobă demararea de către DirecŃia de Administrae a PieŃelor sector 4 a procedurilor 

legale pentru concesiunarea de lucrări publice pentru reconstrucŃia, modernizarea şi exploatarea 

Complexului agroalimentar PiaŃa ReşiŃa; 

 Art. 4 - Secretarul Sectorului 4 împreună cu Directorul DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform  competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 51/31.10.2012 
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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 Regulamentului de funcŃionare a Complexului agroalimentar  

piaŃa Apărătorii Patriei 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Directorului DirecŃiei de Administrare a PieŃelor 

Sector 4 nr. 5011/24.10.2012 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 łinând cont de dispoziŃiile H.C.G.M.B. 239/24.09.2001 privind unele măsuri de îmbunătăŃire a 

activităŃii în pieŃele agroalimentare; 

 În temeiul art. 9 alin. (2) din H.G. 348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de 

piaŃă în unele zone publice ; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2), lit. f) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 ART. 1 Se aprobă Regulamentul de funcŃionare a Complexului agroalimentar piaŃa Apărătorii 

Patriei conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta. 

 ART.2 Începând cu data adoptării prezentei se abrogă prevederile cuprinse în anexa 3 la H.C.L. 

Sector 4 nr.30/31.03.2009 privind modificarea regulamentelor de funcŃionare a pieŃelor sectorului 4 aflate 

în administrare directă a DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4. 

 ART.3 Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 52/31.10.2012 



112 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru extinderea şi modernizarea grădiniŃei 

din cadrul Şcolii gimnaziale nr.308 (fosta GrădiniŃă. nr.28) 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 łinând seama de referatul de specialitate al AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 

nr. 4672 /24.10.2012. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4. 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind FinanŃele Publice 

Locale. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi art. 81, alin. 4, din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru extinderea şi modernizarea grădiniŃei din 

cadrul Şcolii gimnaziale nr.308 (fosta GrădiniŃă nr.28) derulaŃi de AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi 

GrădiniŃelor Sector 4, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Secretarul Sectorului 4, AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 53/31.10.2012 
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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 de 

LOCUINłĂ P+1 E+ M, pe un teren proprietatea SC VOLTART SRL în suprafaŃă de 225,76 mp şi 

teren proprietate domeniul privat al mun. Bucureşti în suprafaŃă de 94,0 mp, propus spre 

concesionare situat în Str.Cuza Vodă nr.124 C, 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 locuinŃă P+1E+M şi concesionare teren pe un teren 

situat în Str.Cuza Voda nr.124 C. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este proprietate persoană juridică, în 

suprafaŃă de 225,76 mp şi teren ce aparŃine domeniului privat al mun. Bucureşti în suprafaŃă de 94,0mp. 

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire.  

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de urbanism este de 2 ani . 

(2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. 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 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 54/31.10.2012 
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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 

HOTEL P+3 E + 4 retras, pentru teren proprietatea d-nei NOVAC ALINA IONELA, în suprafaŃă de 

255,30mp 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 Ordinuiui 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 

HOTEL P+3 E + 4 retras, pentru teren proprietatea d-nei NOVAC ALINA IONELA în suprafaŃă de 

255,30mp şi teren domeniul privat al mun. Bucureşti în suprafaŃă de 522,86 mp, situat în Str. Leon Vodă 

nr.18, sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 55/31.10.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E  

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2012 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate al DirecŃiei economice privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 

nr. P.5.1./ 4058/ 23.10.2012 ; 

 - Decizia Ministerului FinanŃelor Publice nr 77817/ 28.09.2012, privind repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate, prin care se 

suplimentează trim III la capitolul „Sume defalcate din TVA pentru finanŃarea cheltuielilor 

descentralizate", cu suma de 2.000 mii lei şi se diminuează corespunzător trim IV la acelaşi indicator 

bugetar; 

 łinând seama de rapoartele cornisiilor 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 : 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :  

 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la partea de 

venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel: 

• Bugetul local în sumă de 530.879 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 administrativ-teritoriale 

Formulami 11/1 — Anexa nr. 2.1 — Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi 

subcapitole ; 

Formularul 11/1 — Anexa nr. 2.2 — Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, 

subcapitole şi paragrafe ; 

 

 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 4, la valoare de 530.879 mii lei, atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform anexelor: 
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Anexa 3 - 49.02. Buget local  

   

-Anexa 3.1 - capitol bugetar 51.02 - AutorităŃi publice 

- Anexa 3.1.1 - cap. 51.02.01 - AutorităŃi executive şi legislative 

- Anexa 3.1.1.1 - cap. 51.02.01.03.D - D.G.I.T.L. 

- Anexa 3.1.1.2 - cap. 51.02.01.03P - Primăria Sector 4 

   

- Anexa 3.2 - capitol bugetar 55.02 - Dobânzi 

   

- Anexa 3.3 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publică şi siguranŃă naŃională 

- Anexa 3.3.1 - cap. 61.02.03 - Ordine publică 

- Anexa 3.3.1.1 - cap. 61.02.03.04 - PoliŃie locală Sector 4 

   

- Anexa 3.4 - capitol bugetar 65.02 - ÎnvăŃământ total 

- Anexa 3.4.1 - cap. 65.02.03 - centralizator 

- Anexa 3.4.1.1 - cap. 65.02.03 US - centralizator unităŃi şcolare 

- Anexa 3.4.1.1.1 - cap. 65.02.03 US 1 - unităŃi şcolare 

- Anexa 3.4.1.1.2 - cap. 65.02.03 US 2 - unităŃi şcolare 

- Anexa 3.4.2 - cap. 65.02.04 - centralizator 

- Anexa 3.4.2.1 - cap. 65.02.04 US - centralizator unităŃi şcolare 

- Anexa 3.4.2.1.1 - cap. 65.02.04 US2 - unităŃi şcolare 

- Anexa 3.4.2.2 - cap. 65.02.04.A - ASLG 2 

- Anexa 3.4.2.2.1 - cap. 65.02.04.02 - ASLG 2 

- Anexa 3.4.3 - cap. 65.02.07 - centralizator 

- Anexa 3.4.3.1 - cap. 65.02.07.04 - ÎnvăŃământ special 

- Anexa 3.4.3.1.1 - cap. 65.02.07.04 A - ASLG 

- Anexa 3.4.3.1.2 - cap. 65.02.07.04 US - unităŃi şcolare 

   

- Anexa 3.5 - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere şi religie 

- Anexa 3.5.1 - cap. 67.02.05 - Servicii recreative şi sportive 

- Anexa 3.5.1.1 - cap. 67.02.05.03 A - AdministraŃia Domeniului Public Sector 4 

- Anexa 3.5.1.2 - cap. 67.02.05.03 P - ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone 

verzi 

   

- Anexa 3.6 - capitol bugetar 70.02 - LocuinŃe servicii şi Dezvoltare Publică 

- Anexa 3.6.1 - cap. 70.02.03 - LocuinŃe servicii şi Dezvoltare Publică 

- Anexa 3.6.1.1 - cap. 70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor 

- Anexa 3.6.2 - cap. 70.02.50 - Alte servicii în domeniul locuinŃelor 

   

- Anexa 3.7 - capitol bugetar 74.02 - ProtecŃia mediului 

- Anexa 3.7.1 - cap. 74.02.06 - Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 
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 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 - Bugetul instituŃiilor finanŃate integral şi parŃial din venituri Proprii şi subvenŃii 

- Anexa 5 - Bugetul instituŃiilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii 

- Anexa 5.1 - capitol bugetar 70.10.50 - AdministraŃia PieŃelor 

 

 Art. 5. Se aprobă Listele de investiŃii aferente unităŃilor aflate în subordinea Consiliului Local sector 

4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

 

- anexa 6 „Lista de investiŃii a PoliŃiei Locale Sector 4" 

- anexa 7 „Lista de investiŃii a A.S.L.G Sector 4" 

- anexa 8 „Lista de investiŃii a DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4" 

- anexa 9 „Lista de investiŃii a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti" 

 

 Art. 6. Se aprobă virarea sumei de 15.000.000 lei din excedentul secŃiunii de funcŃionare pentru 

secŃiunea de dezvoltare. 

 

 Art. 7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia 

Economică". din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către instituŃiile publice 

implicate, conform competenŃelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-

Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 56/31.10.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea şi completarea HCL nr. 75/26.05.2011 privind aprobarea de către Consiliul 

Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, a unui împrumut extern de la Banca Europeană de 

InvestiŃii în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuinŃe din  

Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 

 

 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. f) i g) şi art. 61, alin. (1) din Legea nr. 

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

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

exercitării de către consiliile locale ale sectorelor 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; 

 łinând seama de dispoziŃiile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului României nr. 64/2007 privind 

datoria publică cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de dispoziŃiile Hotărârii Guvernului nr. 

9/2007 privind constituirea, componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanŃă cu prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului României nr. 18/2009 privind 

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

 Potrivit prevederilor art. 14, lit. (c) din OrdonanŃa 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; 

 În concordanŃă cu 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 

 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; 

 Luând act de: 

a) expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în calitatea sa 

de iniŃiator; 

b) raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică împreună cu DirecŃia de InvestiŃii din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat cu nr. 1957/29.10.2012; 

c) Hotărârea nr.2279/08.03.2012 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale privind avizarea 

favorabilă a contractării de către Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti a finanŃării rambursabile externe de 

26.884.986,63 euro pentru realizarea unor investiŃii publice de interes local incluse în programul 



120 

 

multianual privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din sector; 

 

 Constatând necesitatea de a aduce modificarea şi completarea la HCL nr. 75/26.05.2011 pentru 

asigurarea resurselor financiare necesare realizării investiŃiilor publice de interes local şi optimizarea 

capacităŃii de îndatorare pe termen lung, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă modificarea denumirii HCL 75/26.05.2011 cu următorul titlu : "Hotărâre privind 

aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti a unor Împrumuturi externe 

de la Banca Europeană de InvestiŃii în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 4 

al Municipiului Bucureşti" 

 Art. 2. - Se aprobă modificarea prevederilor art.1 cu următorul cuprins : 

"art.1 .Se aprobă contractarea directă a unor finanŃări rambursabile externe, în baza garanŃiilor proprii, de 

la Banca Europeană de InvestiŃii, în valoare de până la 75.000.000 euro, cu o perioadă de valabilitate de 

până la 20 de ani, o perioadă de graŃie de până la 4 ani şi o perioadă de valabilitate a tragerilor de până 

la 4 ani, pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti". 

 Art. 3. — Se aprobă modificarea prevederilor art. 4.1 cu următorul cuprins:  

"art.4.1. Garantarea împrumuturilor se va face din veniturile bugetului Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti va garanta fiecare din 

împrumuturi, va fi egal cu obligaŃiile de plată a ratelor, a dobânzilor, a comisioanelor şi cheltuielilor 

estimate referitoare la împrumutul respectiv". 

 Art. 4. - Se aprobă modificarea prevederilor art.4.3 cu următorul cuprins: 

"art.4.3. Se împuterniceşte (mandatează) Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, să negocieze şi 

semneze, în numele şi pe seama Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti acordurile de garantare a 

împrumuturilor externe şi să semneze în numele şi pentru Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti toate documentele necesare obŃinerii autorizărilor de la Comisia de Autorizare a împrumuturilor 

Locale derulării finanŃărilor prin creditare bancară." 

 Art. 5. - Se aprobă modificarea prevederilor art.5 cu următorul cuprins: 

"art.5. Se împuterniceşte (mandatează) Primarul Sectorului 4 aI Municipiului Bucureşti, să negocieze 

termenii şi condiŃiile finanŃărilor rambursabile externe şi să semneze, în numele şi pe seama Sectorului 4 

al Municipiului Bucureşti contractele de împrumut externe ce urmează a se încheia între Banca 

Europeană de InvestiŃii Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, 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 contractelor de împrumut 

externe, menŃionate la art.1". 

 Art. 6. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 75/26.05.2011 rămân 

nemodificate şi se reconfirmă valabilitatea acesteia. 

 Art. 7. - Primarul Sectorului 4 aI Municipiului Bucureşti, Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Economică 

şi DirecŃia de Dezvoltare Urbană, EvidenŃă şi Amenajare Urbanistică vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre conform competenŃelor. 
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 Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 4 şi Prefectulul Municipiului Bucureşti şi se 

aduce la cunoştinŃă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, precum şi pe 

pagina de internet www.primarie4.ro. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 57/31.10.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

  

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a negocia şi semna contractul 

de vânzare-cumpărare pentru şi în numele Municipiului Bucureşti a imobilului situat în Municipiul 

Bucureşti, str. Romancierilor nr.1, sector 6, precum şi darea acestuia în administrarea AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6, pentru desfăşurarea activităŃii Colegiului Tehnic de Poştă şi TelecomunicaŃii  

“Gheorghe Airinei” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a grupului de consilieri ai Consiliului Local Sector 6 precum 

şi  Raportul de specialitate al DirecŃiei AdministraŃie Publică Locală; 

 łinând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.171 din 02.10.2012 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 în vederea achiziŃionării pentru şi în numele 

Municipiului Bucureşti a imobilului situat în Municipiul Bucureşti, str. Romancierilor nr.1, sector 6, pentru 

desfăşurarea activităŃii Colegiului Tehnic de Poştă şi TelecomunicaŃii “Gheorghe Airinei”; 

Luând în considerare expertiza tehnică efectuată de către ARA PROJECT CONCEPT S.R.L., prin 

expert tehnic atestat ing. Guleac V. Bogdan, minuta nr.4749/29.08.2012, încheiată între reprezentanŃi ai 

S.C. Romtelecom şi Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Airinei’’, minuta nr. 5139/14.09.2012, încheiată între 

reprezentanŃi ai  S.C. Romtelecom S.A. şi ai Primăriei Sector 6 Bucureşti precum şi notificarea S.C. 

Romtelecom S.A nr. 100/09/04.09.2012; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 81 alin. (2) lit.f) şi j) şi a art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1: (1) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 pentru a negocia şi semna contractul de 

vânzare-cumpărare pentru şi în numele Municipiului Bucureşti a imobilului situat în Municipiul Bucureşti, 

str. Romancierilor nr.1, sector 6, format din teren în suprafaŃă de 20226 m.p. şi construcŃii, pentru 

desfăşurarea activităŃii Colegiului Tehnic de Poştă şi TelecomunicaŃii “Gheorghe Airinei”; 

(2) Imobilul prevăzut la alin.1 este identificat în Cartea Funciară nr. 203254 a Municipiului 

Bucureşti, cu nr. cadastral 203254 şi 203254-C1, 203254-C2, 203254-C4, conform Încheierii nr. 

8030/07.08.2000, eliberată de Judecătoria Sector 6; 

 Art. 2: Imobilul identificat la art.1 se transmite în administrarea AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 
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 Art. 3: (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia Juridică, DirecŃia Economică şi AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Manuel Avramescu Secretarul Sectorului 6 

 

Gheorghe Floricică 

   

Nr.: 47 

Data: 11.10.2012   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuŃie pe trimestrul al III-lea ale Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti  pe anul 2012 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de Specialitate al 

DirecŃiei Economice; 

În temeiul art. 49 alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

   Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuŃie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe 

trimestrul al III-lea al anului 2012, conform Anexelor  nr. 1 şi 2. 

  Art. 2. Se aprobă contul de execuŃie al bugetului împrumuturilor externe şi interne pe trimestrul al 

III-lea al anului 2012, conform Anexei  nr. 3. 

           Art. 3. Se aprobă contul de execuŃie al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul al III-lea al 

anului 2012, conform Anexelor nr. 4 şi 5. 

           Art. 4. Se aprobă contul de execuŃie al bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate din 

venituri proprii şi subvenŃii pe trimestrul al III-lea al anului 2012, conform Anexelor nr. 6 şi 7. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari 

de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Manuel Avramescu Secretarul Sectorului 6 

 

Gheorghe Floricică 

   

Nr.: 48 

Data: 30.10.2012   
 
 
 
*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al  

Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Economice şi Rapoartul Comisiei de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012, ale Deciziei nr. 

1162/06.09.2012 a M.F.P. AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală DirecŃia Generală a FinanŃelor 

Publice a Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate, ale Deciziei nr. 18/11.01.2012 a M.F.P. AgenŃia NaŃională 

de Administrare Fiscală DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti privind 

repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2012; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2012 în sumă de 852.103,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 837.411,00 mii lei la 

venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii al Consiliului Local Sector 6 pe anul 2012,  în sumă de 74.029,00 mii lei, atât la venituri, cât şi la 

cheltuieli, conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor interne şi externe al Consiliului Local Sector 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2012, în sumă de 20.743,00 mii lei credite interne şi 292.000,00 mii lei credite 

externe, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1 şi 1a , anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 4. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Consiliului Local Sector 6 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2012, în sumă de 105.005,00 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, 

conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari 

de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Manuel Avramescu Secretarul Sectorului 6 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 49 

Data: 30.10.2012                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea condiŃiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj 
în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluŃionarea cererilor solicitanŃilor îndreptăŃiŃi la repartizarea de 

locuinŃe, aplicabile la întocmirea listelor pentru  
anul 2013, conform OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 74/2007 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit 

de Serviciul Reglementare şi Repartizare SpaŃii Locative; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Legii nr. 114/1996 privind locuinŃele, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 114/1996 privind locuinŃele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000; 

 łinând cont de prevederile art. 2 din OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului 

de locuinŃe sociale destinate chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din locuinŃele retrocedate 

foştilor proprietari, modificată şi completată prin Legea nr. 84/2008 şi OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 57/2008; 

 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. (1) Se aprobă condiŃiile şi criteriile de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de 

prioritate în soluŃionarea cererilor solicitanŃilor îndreptăŃiŃi la repartizarea de locuinŃe, aplicabile la 

întocmirea listelor pentru anul 2013, conform OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 74/2007, prevăzute 

în Anexele nr. 1 şi 2, ce fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

(2) La intrarea în vigoare a prezentei se abrogă  Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

140/2011. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinŃă şi 

Serviciul Reglementare şi Repartizare SpaŃii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la 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.: 50 

Data: 30.10.2012                                                              
 
 
 
 
*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea condiŃiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate 

în soluŃionarea cererilor solicitanŃilor îndreptăŃiŃi la repartizarea locuinŃelor din fondul locativ de stat, 

locuinŃelor sociale şi locuinŃelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru  

anul 2013, în baza Legii nr. 114/1996 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit 

de Serviciul Reglementare şi Repartizare SpaŃii Locative;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Legii nr. 114/1996 privind locuinŃele, republicată, modificată şi 

completată, ale OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 40/1999 privind protecŃia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru 

spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe, modificată şi completată, precum şi ale Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuinŃele, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1275/2000; 

 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. (1) Se aprobă, condiŃiile şi criteriile de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de 

prioritate în soluŃionarea cererilor solicitanŃilor îndreptăŃiŃi la repartizarea locuinŃelor din fondul locativ de 

stat, locuinŃelor sociale şi locuinŃelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2013, 

conform Legii nr. 114/1996, prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 (2) La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

141/2011. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinŃă şi 

Serviciul Reglementare şi Repartizare SpaŃii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la 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.: 51 

Data: 30.10.2012                                                              
 
 
 
*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Izvoarelor nr. 68-94”, Sector 6 pentru 

construire ansamblu rezidenŃial pe un teren în suprafaŃă de 67561 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Departamentului Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - “Drum 

Valea Izvoarelor nr. 68-94 ”,  Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

36581/1/4;23/01/2012 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. “Coordonator – Sector 6” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 213/2005;  

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) şi 

art. 44 alin. (2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Drum Valea Izvoarelor nr. 68-94”, Sector 6, pentru 

construire ansamblu rezidenŃial pe un teren în suprafaŃă de 67561 m.p., proprietate privată persoană 

juridică. 

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

Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate anterior, care fac referire la adresa 

poştală pusă în discuŃie, devin nule de drept. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Manuel Avramescu Secretarul Sectorului 6 

 
Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 52 

Data: 30.10.2012                                                              
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 
Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 
A M R S P 

 
D E C I Z I E 

privind aprobarea excluderii din calculul de evaluare a ConformităŃii Nivelului de Serviciu B6 
- Caseta cu Standardul de Bază a cazurilor solicitate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. ca 

Excluderi Admisibile prin adresa nr. 10057938/ 25.09.2012 
 
Având în vedere solicitarea formulată de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. prin adresa nr. 10057938 / 
25.09.2012 (înregistrată la AMRSP cu nr. 791 / 25.09.2012) cu privire la excluderea unor cazuri de la 
evaluarea conformităŃii Nivelului de Serviciu B6 (Caseta) cu Standardul de Bază; 
Având în vedere Referatul nr.  855 / 9.10.2012 înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul 
Adjunct (Servicii) al AMRSP; 
Având în vedere: 
- prevederile clauzelor 11, 17 şi 48.1 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 
Municipiul Bucureşti, în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti, în calitate de Concesionar, cu 
privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 
- prevederile Contractului de Concesiune, Caiet de Sarcini, partea a III-a Nivele de Servicii;  
- prevederile Actului AdiŃional nr. 7 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 70 / 28.04.2011 
Având în vedere Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11 / 26.09.2011 - privind aprobarea Nivelului 
de Serviciu privind Caseta - B6, Nivelului Standardului de Bază pentru Nivelul de Serviciu privind Caseta 
- B6, formatului bazei de date pentru Nivelul de Serviciu privind Caseta - B6 şi formatului tabelului 
rezumativ pentru Nivelul de Serviciu privind Caseta - B6; 
łinând cont de Procesul verbal al şedinŃei Consiliului Executiv al AMRSP din 11.10.2012; 
În temeiul prevederilor art. 7 litera a), b) şi art. 16 din Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB. nr. 339/2009 
şi prevederilor Actul AdiŃional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112/2012. 
 

CONSILIUL EXECUTIV AL AMRSP 
 

DECIDE: 
 
Art. 1. Se aprobă excluderea din calculul de evaluare a ConformităŃii Nivelului de Serviciu B6 – Caseta 
cu Standardul de Bază a cazurilor solicitate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. ca Excluderi Admisibile prin 
adresa nr. 10057938/ 25.09.2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie. 
 

DIRECTOR GENERAL 
 

Adrian CRISTEA 
 

  
 Cabinet avocatură 
  
 Avocat Radu Florinel DUMBRĂVEANU 

 
 

Bucureşti 

Nr. 16/ 11.10.2012 
 
 
*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu  

A1 – Calitatea apei potabile 

 

Având în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 

10061347/8.10.2012, privind Continuarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu A1 – Calitatea apei potabile; 

Având în vedere referatul nr. 903/ 22.10.2012 privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu A1, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Adjunct (Servicii) al AMRSP; 

Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii, 

din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

Având în vedere Deciziile Consiliului Executiv al ARBAC nr. 9/ 2003, nr. 32/ 2005, nr. 21/ 2006, nr. 

34/2007, nr. 14/2008, nr. 5/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 12/2010 şi nr. 14/2011; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi prevederilor Actului AdiŃional la Statutul AMRSP aprobat prin 

HCGMB nr. 112/2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu A1 – Calitatea 

apei potabile, prezentată în Anexa, care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2.  Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaŃii care demonstreză că datele 

raportate de ANB sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va putea determina 

revizuirea prezentei decizii. 

 
DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Director Adjunct (Economic-Comercial) Director Adjunct (Serviciu) 
Viorel APOSTOL Mădălina COLIU 

 

Bucureşti, 

Nr. 21/ 26.10.2012 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 
Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 
A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu 
A2 – Presiunea la branşament 

 
Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu A2 – Presiunea 
la branşament, transmis la AMRSP de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea 
nr.10061347/08.10.2012, înregistrată la AMRSP cu nr. 852/08.10.2012; 

łinând seama de informaŃiile şi copiile documentelor obŃinute în urma verificărilor efectuate de 
reprezentatul AMRSP în perioada februarie ÷ septembrie 2012 în locaŃiile S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.; 

Având în vedere Referatul nr. 904/22.10.2012, privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de 
Serviciu A2, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Adjunct (Servicii) al AMRSP; 

Având în vedere: 
- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 
Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de Concesionar, 
cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 
- prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 
Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

Având în vedere Deciziile Consiliului Executiv al ARBAC nr.16/2003, nr.10/2004, nr.33/2005, nr.22/2006, 
nr.19/2007, nr.19/2008, nr.6/2009, Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr.13/2010 şi nr.15/2011; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 
aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi prevederilor Actului AdiŃional la Statutul AMRSP aprobat prin 
HCGMB nr. 112/2012 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
D E C I D E: 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu A2 – 
Presiunea la branşament, pentru perioada de Evaluare a Continuării ConformităŃii 28.09.2011 ÷ 
27.09.2012, prezentată în Anexă* şi care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaŃii care demonstrează că datele 
raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund 
realităŃii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 
DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Director Adjunct (Economic-Comercial) Director Adjunct (Serviciu) 
Viorel APOSTOL Mădălina COLIU 

 

Bucureşti 

Nr. 22/26.10.2012    

 

 *Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu A3 – Continuitatea serviciului 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu A3 – 

Continuitatea serviciului, transmis la AMRSP de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea 

nr.10061347/08.10.2012, înregistrată la AMRSP cu nr.852/08.10.2012; 

łinând seama de informaŃiile şi copiile documentelor obŃinute în urma verificărilor efectuate de 

reprezentatul AMRSP în perioada februarie ÷ septembrie 2012 în locaŃiile S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.; 

Având în vedere Referatul nr. 905/22.10.2012, privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu A3 – Continuitatea serviciului, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Adjunct 

(Servicii) al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

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

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti 

- prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

Având în vedere Deciziile Consiliului Executiv al ARBAC nr.16/2003, nr.11/2004, nr.34/2005, nr.23/2006, 

nr.20/2007, nr.20/2008, nr.7/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr.14/2010 şi nr.16/2011; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi prevederilor Actului AdiŃional la Statutul AMRSP aprobat prin 

HCGMB nr. 112/2012 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu A3 – 

Continuitatea serviciului, pentru perioada de Evaluare a Continuării ConformităŃii 28.09.2011 ÷ 

27.09.2012, prezentată în Anexa* şi care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaŃii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităŃii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 
DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Director Adjunct (Economic-Comercial) Director Adjunct (Serviciu) 
Viorel APOSTOL Mădălina COLIU 

 

 

Bucureşti 

Nr. 23 /26.10.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu  

A5 – Timp între notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaŃie 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu A5 – Timp între 

notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaŃie, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. prin 

adresa nr. 10061347/08.10.2012; 

Având în vedere Referatul nr. 906/22.10.2012 privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu A5, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Adjunct (Servicii) al AMRSP; 

Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de 

Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

Având în vedere prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.16/2003, nr. 13/2004, nr. 

23/2005, nr. 24/2005, nr. 31/2005, nr. 35/2005, nr. 24/2006, nr. 37/2006, nr. 5/2007, nr. 6/2007, nr. 

15/2007, nr. 21/2007, nr. 9/2008, nr. 2/2009, nr. 8/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

2/2010, nr. 15/2010 şi nr.17/2011 ; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului AdiŃional la Statutul AMRSP aprobat 

prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu A5 - Timp 

între notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaŃie, prezentată în Anexa* care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaŃii care demonstrează că datele 

raportate de ANB sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va putea determina 

revizuirea prezentei decizii. 

 
DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Director Adjunct (Economic-Comercial) Director Adjunct (Serviciu) 
Viorel APOSTOL Mădălina COLIU 

 

Bucureşti  

Nr. 24 / 26.10.2012 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu   

A6 - Timp pentru a asigura alimentarea alternativă cu apă potabilă 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu A6 – Timp 

pentru a asigura alimentarea alternativă cu apă potabilă, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. prin adresa nr. 10061347/08.10.2012; 

Având în vedere Referatul nr. 907/22.10.2012 privind Evaluarea  Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu A6, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Adjunct (Servicii) al AMRSP; 

Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de 

Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

Având în vedere prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 10/2002, nr. 16/2003, nr. 

14/2004, nr. 23/2005, nr. 25/2006, nr. 22/2007, nr. 10/2008, nr. 9/2009 şi Deciziei Consiliului Executiv al  

AMRSP nr. 16/2010 şi nr.18/2011; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului AdiŃional la Statutul AMRSP aprobat 

prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu  A6 – Timp 

pentru a asigura alimentarea alternativă cu apă potabilă, prezentată în Anexa*, care face parte integrantă 

din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaŃii care demonstrează că datele 

raportate de ANB sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va putea determina 

revizuirea prezentei decizii.  

 
DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Director Adjunct (Economic-Comercial) Director Adjunct (Serviciu) 
Viorel APOSTOL Mădălina COLIU 

 

Bucureşti 

Nr. 25/ 26.10.2012  

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

 

D E C I Z I E 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu 

A8 – Facturi emise pe baza citirii contoarelor de branşament individuale sau comune mai multor 

ClienŃi, ca procent din totalul facturilor 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu A8 – Facturi 

emise pe baza citirii contoarelor de branşament individuale sau comune mai multor ClienŃi, ca procent din 

totalul facturilor, transmis la AMRSP de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea 

nr.10061347/08.10.2012, înregistrată la AMRSP cu nr.852/08.10.2012; 

łinând seama de informaŃiile şi copiile documentelor obŃinute în urma verificărilor efectuate de 

reprezentatul AMRSP în perioada februarie ÷ septembrie 2012 la sediul SC Apa Nova Bucureşti SA; 

Având în vedere Referatul nr.908/22.10.2012, privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu A8 – Facturi emise pe baza citirii contoarelor de branşament individuale sau comune mai multor 

ClienŃi, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Adjunct (Servicii) al AMRSP; 

Având în vedere prevederile HCGMB nr.69/2006 privind aprobarea strategiei Primăriei Municipiului 

Bucureşti de punere în conformitate cu Buna Practică Industrială şi cu prevederile legislaŃiei specifice a 

reŃelelor de alimentare cu apă în avalul a 126 de staŃii de hidrofor (ReŃelele Telescopice); 

łinând seama de prevederile HCGMB nr.55/2009 privind aprobarea măsurilor de punere în conformitate 

cu prevederile legislaŃiei serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a branşamentelor care 

alimentează mai mulŃi utilizatori, realizate înainte de data încheierii Contractului de Concesiune cu privire 

la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti– care a avut ca 

bază Decizia Expertului Tehnic, din 12.10.2008, emisă în urma medierii disputei dintre ARBAC şi SC Apa 

Nova Bucureşti SA referitor la modalitatea de evaluare a NS A8, aşa cum prevede clauza 48.5 din 

Contractul de Concesiune;  

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

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

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

łinând seama de prevederile art.2, Cap.V, din Actul adiŃional nr.6 din 14.12.2009, al Contractului de 

Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 358 / 3.11.2009; 
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Având în vedere Deciziile Consiliului Executiv ARBAC nr.41/2003, nr.37/2004, nr.25/2007, nr.18/2006, 

nr.16/2007, nr. 8/2008, nr.4/2009, nr.10/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv AMRSP nr.17/2010 şi 

nr.19/2011; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi prevederilor Actului AdiŃional la Statutul AMRSP aprobat prin 

HCGMB nr. 112/2012 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu A8 – Facturi 

emise pe baza citirii contoarelor de branşament individuale sau comune mai multor ClienŃi, ca procent din 

totalul facturilor, pentru perioada 28.09.2011 ÷ 27.09.2012 de Evaluare a Continuării ConformităŃii 

prezentată în Anexă* şi care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaŃii care demonstrează că datele 

raportate de ANB sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va putea determina 

revizuirea prezentei decizii.  

                                                
DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Director Adjunct (Economic-Comercial) Director Adjunct (Serviciu) 
Viorel APOSTOL Mădălina COLIU 

 

Bucureşti 

Nr. 26/26.10.2012       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de  

Serviciu  B4.1 – Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri de canal colector şi înlocuirea conductei 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.1 – Timpul 

dintre notificarea unei prăbuşiri de canal colector şi înlocuirea conductei, transmis la AMRSP de S.C. Apa 

Nova Bucureşti S.A. prin adresa nr. 10061347/08.10.2012; 

Având în vedere Referatul nr. 909/22.10.2012 privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu B4.1, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Adjunct (Servicii) al AMRSP; 

Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de 

Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

Având în vedere prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 21/2003, nr. 19/2004, nr. 

23/2005, nr. 39/2005, nr. 27/2006, nr. 24/2007, nr. 11/2008, nr. 11/2009 şi Deciziei Consiliului Executiv al 

AMRSP 18/2010 şi nr. 20/2011 , 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului AdiŃional la Statutul AMRSP aprobat 

prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.1 – Timpul 

dintre notificarea unei prăbuşiri de canal colector şi înlocuirea conductei, prezentată în Anexa*, care face 

parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaŃii care demonstrează că datele 

raportate de ANB sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va putea determina 

revizuirea prezentei decizii. 

 
DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Director Adjunct (Economic-Comercial) Director Adjunct (Serviciu) 
Viorel APOSTOL Mădălina COLIU 

 
Bucureşti  
Nr. 27 /26.10.2012 
 
 
 
*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu   

B4.2 – Timpul dintre notificarea unei înfundări de canal colector şi curăŃarea înfundării 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.2 – Timpul 

dintre notificarea unei înfundări de canal colector şi curăŃarea înfundării, transmis la AMRSP de S.C. Apa 

Nova Bucureşti S.A. prin adresa nr. 10061347/08.10.2012; 

Având în vedere Referatul nr. 910/22.10.2012 privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu B4.2, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Adjunct (Servicii) al AMRSP; 

Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de 

Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

Având în vedere prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 21/2003, nr. 20/2004, nr. 

23/2005, nr. 28/2006, nr. 25/200, nr. 12/2008, nr. 12/2009 şi Deciziei Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

19/2010 şi nr. 21/2011 ; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului AdiŃional la Statutul AMRSP aprobat 

prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.2 – Timpul 

dintre notificarea unei înfundări de canal colector şi curăŃarea înfundării, prezentată în Anexa*, care face 

parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaŃii care demonstrează că datele 

raportate de ANB sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va putea determina 

revizuirea prezentei decizii. 

 
DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Director Adjunct (Economic-Comercial) Director Adjunct (Serviciu) 
Viorel APOSTOL Mădălina COLIU 

 

Bucureşti  

Nr. 28 / 26.10.2012 
 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu   

B5 – Eliminarea inundării cu ape reziduale din gospodării şi curăŃare 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu B5 – 

Eliminarea inundării cu ape reziduale din gospodării şi curăŃare, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. prin adresa nr. 10061347/08.10.2012; 

Având în vedere Referatul nr. 911/22.10.2012 privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu B5, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Adjunct (Servicii) al AMRSP; 

Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de 

Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

Având în vedere prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 21/2003, nr. 43/2003, nr. 

22/2004, nr. 23/2005, nr. 29/2006, nr. 26/2007, nr. 13/2008, nr. 13/2009 şi Consiliului Executiv al AMRSP 

nr. 20/2010 şi nr. 22/2011 ; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului AdiŃional la Statutul AMRSP aprobat 

prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu B5 – 

Eliminarea inundării cu ape reziduale din gospodării şi curăŃare, prezentată în Anexa*, care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaŃii care demonstrează că datele 

raportate de ANB sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va putea determina 

revizuirea prezentei decizii. 

 
DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Director Adjunct (Economic-Comercial) Director Adjunct (Serviciu) 
Viorel APOSTOL Mădălina COLIU 

 

Bucureşti 

Nr. 29 / 26.10.2011 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu  C1 – branşamente contorizate ca procentaj din branşamente individuale sau 

comune mai multor ClienŃi, existente la Data LicitaŃiei 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C1 – 

branşamente contorizate ca procentaj din branşamente individuale sau comune mai multor ClienŃi, 

existente la Data LicitaŃiei, transmis de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea 

nr.10061347/08.10.2012, înregistrată la AMRSP cu nr.852/08.10.2012; 

łinând seama de informaŃiile obŃinute în urma verificărilor efectuate de reprezentatul AMRSP în perioada 

februarie ÷ septembrie 2012 în locaŃiile SC Apa Nova Bucureşti SA; 

Având în vedere Referatul nr. 912/22.10.2012, privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu C1, prezentat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Adjunct (Servicii) al AMRSP; 

łinând seama de prevederile HCGMB nr.69/2006 privind aprobarea strategiei Primăriei Municipiului 

Bucureşti de punere în conformitate cu Buna Practică Industrială şi cu prevederile legislaŃiei specifice a 

reŃelelor de alimentare cu apă în avalul a 126 de staŃii de hidrofor (ReŃelele Telescopice); 

łinând seama de prevederile HCGMB nr.55/2009 privind aprobarea măsurilor de punere în conformitate 

cu prevederile legislaŃiei serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a branşamentelor care 

alimentează mai mulŃi utilizatori, realizate înainte de data încheierii Contractului de Concesiune cu privire 

la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti. 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

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

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

łinând seama de prevederile art.3, Cap.V, din Actul adiŃional nr.6 din 14.12.2009, al Contractului de 

Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 358 / 3.11.2009; 

Având în vedere Deciziile Consiliului Executiv al ARBAC nr.30/2006, nr. 27/2007, nr.22/2008, nr.14/2009 

şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr.21/2010 şi nr.23/2011; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi completat prin prevederile Actului AdiŃional la Statut, aprobat prin 

HCGMB nr.112/2012. 
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C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C1 – 

branşamente contorizate ca procentaj din branşamente individuale sau comune mai multor ClienŃi, 

existente la Data LicitaŃiei, până la 27.09.2012 sfârşitul perioadei de Evaluare a Continuării ConformităŃii, 

prezentată în Anexă* şi care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaŃii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităŃii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 
DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Director Adjunct (Economic-Comercial) Director Adjunct (Serviciu) 
Viorel APOSTOL Mădălina COLIU 

 

Bucureşti 

Nr. 30/26.10.2012            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de  

Serviciu  C3 – Timpul pentru tratarea solicitărilor de informaŃii privind facturarea 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C3 – Timpul 

pentru tratarea solicitărilor de informaŃii privind facturarea, transmis la AMRSP de către S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr.10061347/08.10.2012, înregistrată la AMRSP cu nr.852/08.10.2012; 

łinând seama de informaŃiile şi copiile documentelor obŃinute în urma verificărilor efectuate de 

reprezentatul AMRSP în perioada februarie ÷ septembrie 2012 în locaŃiile SC Apa Nova Bucureşti SA; 

Având în vedere Referatul nr. 913/22.10.2012, privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu C3, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Adjunct (Servicii) al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

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

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti 

- prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

 

Având în vedere Deciziile Consiliului Executiv al ARBAC nr.34/2003, nr.41/2004, nr.43/2005, nr.31/2006, 

nr.28/2007, nr.23/2008, nr.15/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr.15/2010 şi nr. 24/2011; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi prevederilor Actului AdiŃional la Statutul AMRSP aprobat prin 

HCGMB nr. 112/2012 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C3 – Timpul 

pentru tratarea solicitărilor de informaŃii privind facturarea, pentru perioada 23.09.2011 ÷ 22.09.2012 de 

Evaluare a Continuării ConformităŃii, prezentată în Anexă* şi care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaŃii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităŃii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 

 
DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Director Adjunct (Economic-Comercial) Director Adjunct (Serviciu) 
Viorel APOSTOL Mădălina COLIU 

 

 

Bucureşti 

Nr. 31/26.10.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de  

Serviciu C4 – Timp pentru tratarea reclamaŃiilor scrise 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C4 – Timp 

pentru tratarea reclamaŃiilor scrise transmis de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 

10061347/08.10.2012; 

Având în vedere Referatul nr. 914/22.10.2012 privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu C4 - Timp pentru tratarea reclamaŃiilor scrise, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către 

Directorul Adjunct (Servicii) al AMRSP; 

Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de 

Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Municipiul Bucureşti;  

Luând în considerare Deciziile Consiliului Executiv al ARBAC nr. 35/2003, 42/2004, nr. 44/2005, 

nr.32/2006, nr. 29/2007, nr. 17/2008 şi nr. 16/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 23/2010 

şi nr. 25/2011; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi a prevederilor Actului AdiŃional la Statutul AMRSP aprobat prin 

HCGMB nr. 112/30.08.2012, 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C4 – Timp 

pentru tratarea reclamaŃiilor scrise, prezentată în Anexă*, care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaŃii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităŃii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 
DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Director Adjunct (Economic-Comercial) Director Adjunct (Serviciu) 
Viorel APOSTOL Mădălina COLIU 

 

Bucureşti, 

Nr.  32/ 26.10.2012 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu C6 - Timpul pentru tratarea solicitărilor de audienŃe 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C6 - Timpul 

pentru tratarea solicitărilor de audienŃe transmis de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 

10061347/08.10.2012;  

Având în vedere Referatul nr. 915/22.10.2012 privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu C6 - Timpul pentru tratarea solicitărilor de audienŃe, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de 

către Directorul Adjunct (Servicii) al AMRSP; 

Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivele de Servicii, 

din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

Luând în considerare Deciziile Consiliului Executiv al ARBAC nr. 37/2003, nr. 27/2004, nr. 45/2005, nr. 

33/2006, nr. 30/2007, nr. 18/2008 şi nr. 17/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 24/2010 şi 

26/2011;  

În temeiul prevederilor art. 7, literele a) şi b), a art.14.2 şi art. 16, literele a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi a prevederilor Actului AdiŃional la Statutul AMRSP aprobat prin 

HCGMB nr. 112/2012,  

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C6 - Timpul 

pentru tratarea solicitărilor de audienŃe, prezentată în Anexă*, care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaŃii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităŃii, va putea determina revizuirea rezentei deciziii. 

 
DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Director Adjunct (Economic-Comercial) Director Adjunct (Serviciu) 
Viorel APOSTOL Mădălina COLIU 

 

Bucureşti 

Nr. 33/26.10.2012 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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M UN I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de  

Serviciu  C7 – Timp pentru tratarea solicitărilor privind acurateŃea contorizării 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C7 – Timp 

pentru tratarea solicitărilor privind acurateŃea contorizării transmis de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

cu scrisoarea nr.10061347/08.10.2012, înregistrată la AMRSP cu nr.852/08.10.2012; 

łinând seama de informaŃiile şi copiile documentelor obŃinute în urma verificărilor efectuate de 

reprezentatul AMRSP în perioada februarie ÷ septembrie 2012 în locaŃiile SC Apa Nova Bucureşti SA; 

Având în vedere Referatul nr.916/22.10.2012, privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu C7 – Timp pentru tratarea solicitărilor privind acurateŃea contorizării, înaintat Consiliului Executiv 

al AMRSP de către Directorul Adjunct (Servicii) al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

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

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti 

- prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

Având în vedere Deciziile Consiliului Executiv al ARBAC nr.38/2003, nr.44/2004, nr.46/2005, nr.34/2006, 

nr.31/2007, nr.24/2008, nr.18/2009 şi Decizile Consiliului Executiv al AMRSP nr.25/2010 şi nr.27/2011; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi prevederilor Actului AdiŃional la Statutul AMRSP aprobat prin 

HCGMB nr. 112/2012 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C7– Timp 

pentru tratarea solicitărilor privind acurateŃea contorizării, prezentată în Anexă* şi care face parte 

integrantă din prezenta Decizie, pentru solicitări de verificare metrologică în perioada 28.06.2011 ÷ 

27.06.2012, tratate în perioada de Evaluare 28.09.2011 ÷ 27.09.2019. 



153 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaŃii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităŃii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 
DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Director Adjunct (Economic-Comercial) Director Adjunct (Serviciu) 
Viorel APOSTOL Mădălina COLIU 

 
 

Bucureşti 

Nr. 34/26.10.2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de  

Serviciu D1 – Presiunea minimă la branşament pentru apa industrială 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu D1– Presiunea 

minimă la branşament pentru apa industrială transmis de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 

10061347/08.10.2012;  

Având în vedere Referatul nr. 917/22.10.2012 privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu D1 – Presiunea minimă la branşament pentru apa industrială, înaintat Consiliului Executiv al 

AMRSP de către Directorul Adjunct (Servicii) al AMRSP; 

Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii, 

din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

Luând în considerare Deciziile Consiliului Executiv al ARBAC nr. 28/ 2003, nr. 29/ 2004, nr. 47/ 2005, 

nr.35/ 2006, nr. 32/ 2007, nr. 15/2008, nr. 19/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 26/2010 

şi nr. 28/2011; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi a prevederilor Actul Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin 

HCGMB nr. 112/30.08.2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu D1 – 

Presiunea minimă la branşament pentru apa industrială, prezentată în Anexa*, care face parte integrantă 

din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaŃii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităŃii, va putea determina revizuirea prezentei decizii 

 
DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Director Adjunct (Economic-Comercial) Director Adjunct (Serviciu) 
Viorel APOSTOL Mădălina COLIU 

 

Bucureşti 

Nr.  35/ 26.10.2012 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de  

Serviciu D2 – Continuitatea alimentării cu apă industrială 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu D2 – 

Continuitatea alimentării cu apă industrială transmis de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 

10061347/ 08.10.2012; 

Având în vedere Referatul nr. 918/ 22.10.2012 privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu D2 – Continuitatea alimentării cu apă industrială, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către 

Directorul Adjunct (Servicii) al AMRSP; 

Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii, 

din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

Luând în considerare Deciziile Consiliului Executiv al ARBAC nr. 28/2003, nr. 30/2004, nr. 48/2005, nr. 

36/2006, nr. 33/ 2007, nr. 16/2008, nr. 20/ 2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr.27/2010 şi 

nr.29/2011; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi a prevederilor Actului AdiŃional la Statutul AMRSP aprobat prin 

HCGMB nr. 112 /30.08.2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu D2 – 

Continuitatea alimentării cu apă industrială, prezentată în Anexa*, care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaŃii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităŃii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 
DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Director Adjunct (Economic-Comercial) Director Adjunct (Serviciu) 
Viorel APOSTOL Mădălina COLIU 

 

Bucureşti 

Nr.  36/ 26.10.2012 

 

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


