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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIłIA 

Nr. 941/11.09.2012 

 

Privind decizia de expropriere 

Obiectiv „Artera de circulaŃie între b-dul. Dna. Ghica  

şi b-dul. Chişinău" 

 

Având în vedere referatul de specialitate al DirecŃiei Generală de 

Infrastructură şi Servicii Publice nr.7956/05.09.2012 

 

 Conform art.2 alin. 2, alin. 3 lit. e), art. 7, art. 8, art. 9 alin. 

1, art. 18 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. 5, art. 6, art. 8 şi art. 14 din Hotărârea de Guvern 

nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 255/2010, 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 34/28.02.2011 privind declanşarea 

procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate 
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pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local 

Artera de circulaŃie între b-dul Dna. Ghica şi b-dul. Chişinău, 

 Având în vedere că sumele de bani aferente despăgubirii 

proprietarilor imobilelor afectate de lucrarea de utilitate publică de 

interes local Artera de circulaŃie între b-dul. Dna. Ghica şi b-dul. 

Chişinău au fost consemnate, 

 Având în vedere transmiterea către proprietari a notificării 

intenŃiei de expropriere, 

 În temeiul art. 61 alin. 2, art. 63 alin.1 lit. e şi art. 68 alin.1 

din Legea 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Se expropriază imobilele proprietate privată 

menŃionate în Anexa nr.1, calitatea de expropriator revenind 

Primăriei Municipiului Bucureşti. De la data emiterii prezentei 

DispoziŃii operează de drept transferul dreptului de proprietate 

asupra imobilelor afectate de lucrarea de utilitate publică de 

interes local Artera de circulaŃie între b-dul Dna. Ghica şi b-dul. 

Chişinău, identificate potrivit Anexei nr.1, din proprietatea privată 

a persoanelor fizice sau juridice precizate în Anexa nr. 1 în 
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proprietatea publică a Municipiului Bucureşti şi în administrarea 

Primăriei Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2 Prezenta DispoziŃie constituie titlu executoriu, fără 

alte formalităŃi, pentru predarea bunurilor imobile identificate în 

Anexa nr. 1, atât împotriva celor expropriaŃi cât şi împotriva celor 

care pretind orice drept legat de aceste imobile până la 

pronunŃarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile cu 

privire la drepturile pretinse. 

 

 Art. 3 Prezenta DispoziŃie produce efecte şi în următoarele 

situaŃii: 

 Persoanele expropriate nu s-au prezentat la sediul 

Primăriei Municipiului Bucureşti în termenul de 20 de zile 

lucrătoare de la data notificării, în vederea stabilirii unei juste 

despăgubiri; 

 Persoanele expropriate s-au prezentat la sediul Primăriei 

Municipiului Bucureşti în termenul menŃionat mai sus, dar nu au 

depus documente care să ateste dreptul de proprietate sau un alt 

drept asupra imobilelor expropriate; 

 Nu sunt cunoscuŃi sau nu au fost identificaŃi corect toŃi 

proprietarii şi titularii altor drepturi asupra imobilelor 

expropriate; 
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 Există succesiuni nedeschise sau aflate în dezbatere 

precum şi succesori necunoscuŃi asupra imobilelor expropriate; 

 Nu se ajunge la o înŃelegere cu privire la valoarea 

despăgubirii pentru imobile expropriate. 

 

 Art. 4 În baza prezentei DispoziŃii, reprezentanŃii Primăriei 

Municipiului Bucureşti vor solicita înscrierea în Cartea Funciară a 

dreptului de proprietate, respectiv a dreptului de administrare 

asupra coridorului de expropriere. 

 

 Art. 5 În termen de 5 zile de la emiterea prezentei 

DispoziŃii, Primăria Municipiului Bucureşti va numi comisia de 

verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale. 

 

 Art. 6 Prezenta DispoziŃie produce efecte de Ia data 

emiterii şi va fi afişată la sediul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, la sediul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului 

Bucureşti. 

 

 Art. 7 ContestaŃiile formulate de persoanele îndreptăŃite în 

legătură cu DispoziŃia nu suspendă transferul dreptului de 

proprietate asupra imobilelor expropriate către expropriator. 
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 Art. 8 Anexa nr. 1* cu imobilele expropriate face parte 

integrantă din prezenta DispoziŃie. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

 Tudor TOMA 

 

 

 

BUCUREŞTI 

NR___/________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



9 

 

 

INSTITUłIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

  

SUMAR  
  

  
 



10 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

SUMAR  

  
HOTĂRÂREA nr. 150 din 04.09.2012 privind constituirea Comisiei de selecŃie 

formată din 5 membri, specialişti în recrutarea resurselor umane, pentru a 

întreprinde demersurile legale şi adminstrative în vederea organizării 

procedurii de evaluare/selecŃie prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului 

de AdministraŃie la regiile autonome de interes local ale Municipiului Bucureşti 

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

sau la care deŃine controlul, după caz.............................................................. 

 
 
 
 
 
 

13 
HOTĂRÂREA nr. 151 din 04.09.2012 privind revocarea din funcŃie a unor 

membri ai Consiliului de AdministraŃie la Regia Autonomă de Transport 

Bucureşti, numiŃi prin Hotărârea CGMB nr. 83/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare.......................................................................................... 

 
 
 

17 
HOTĂRÂREA nr. 152 din 04.09.2012 privind revocarea din funcŃie a unor 

membri ai Consiliului de AdministraŃie la Regia Autonomă de DistribuŃie a 

Energiei Termice Bucureşti, numiŃi prin Hotărârea CGMB nr. 82/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare.................................................................. 

 
 
 

19 
HOTĂRÂREA Nr. 153 din 28.09.2012 privind alegerea preşedintelui de 

şedinŃă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 28.09. 

2012-27.12.2012…………………………………………………………………….. 

 
 

21 
HOTĂRÂREA Nr. 154 din 28.09.2012 privind majorarea bugetului propriu al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2012 cu sume alocate din bugetul Ministerului 

SănătăŃii pentru finanŃarea achiziŃionării de aparatură medicală de urgenŃă şi 

modificări în structura veniturilor bugetului pe 

secŃiuni............................................................................................................... 

 
 
 
 

23 
HOTĂRÂREA Nr. 155 din 28.09.2012 pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. 

nr. 35/28.02.2011 privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru 

imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 

publică „Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu -Splai Dudescu", în vederea 

continuării şi finalizării lucrărilor de interes public local şi aprobarea sumei 

globale estimate a despăgubirilor compusă din valorile individuale aferente

acestora............................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

25 
  



11 

 

HOTĂRÂREA Nr. 156 din 28.09.2012 privind aprobarea exproprierii imobilului 

rămas de expropriat, a proprietarilor şi a sumei aferente despăgubirii în cadrul 

procedurilor de expropriere a imobilelor în vederea continuării şi finalizării 

lucrării de utilitate publică „Dublarea Diametralei N-S pe tronsonul Buzeşti-

Berzei-Vasile Pârvan, etapa 1 din tronsonul Buzeşti-Berzei-Vasile Pârvan-

B.P.Haşdeu-Uranus Calea Rahovei".................................................................. 

 
 
 
 
 

29 
HOTĂRÂREA Nr. 157 din 28.09.2012 pentru modificarea anexei la HCGMB 

nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al Municipiului Bucureşti........................................................................ 

 
 

32 
HOTĂRÂREA Nr. 158 din 28.09.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenŃi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii 

„Reconfigurare intersecŃie sos.Pantelimon - Bd.Chişinău şi pasaj rutier 

denivelat subteran"........................................................................................... 

 
 
 

35 
HOTĂRÂREA Nr. 159 din 28.09.2012 privind integrarea tarifară pentru 

sistemul de transport public din Municipiul Bucureşti................................. 

 
39 

HOTĂRÂREA Nr. 160 din 28.09.2012 privind solicitarea către Guvernul 

României de transmitere a unor suprafeŃe construite de 10.369 mp, din 

administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea realizării unor parcaje 

şi spaŃii publice.................................................................................................... 

 
 
 
 

43 
HOTĂRÂREA Nr. 161 din 28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum 

şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului 

la instituŃiile publice de cultură de interes local al Municipiului 

Bucureşti............................................................................................................ 

 
 
 
 

46 
HOTĂRÂREA Nr. 162 din 28.09.2012 privind aprobarea bugetului AutorităŃii 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) pe anul 

2012..................................................................................................................... 

 
 

49 
HOTĂRÂREA Nr. 163 din 28.09.2012 pentru completarea anexei la HCGMB 

nr. 128/2011 privind aprobarea listei de repartizare a locuinŃelor achiziŃionate 

sau constituite din fonduri proprii ale Municipiului Bucureşti, propusă de către 

Comisia de evaluare a situaŃiilor sociale deosebite in care se găsesc cetăŃenii 

Municipiului Bucureşti, solicitanŃi de locuinŃe 

sociale................................................................................................................ 

 
 
 
 
 

52 
HOTĂRÂREA Nr. 164 din 28.09.2012 privind punerea în executare a Deciziei 

civile nr. 3055/2011, irevocabilă, a CurŃii de Apel Bucureşti - SecŃia a Vlll-a 

Contencios Administrativ şi Fiscal referitoare la atribuirea în proprietate,fără 

plată, domnului Grigore Tomescu a unui loc de veci în Cimitirul Vest 

Domneşti............................................................................................................ 

 
 
 
 

56 



12 

 

HOTĂRÂREA Nr. 165 din 28.09.2012 privind retragerea Municipiului 

Bucureşti din cadrul AsociaŃiei EUROCITIES.................................................. 
 

60 
HOTĂRÂREA Nr. 166 din 28.09.2012 privind aprobarea cuantumului 

cotizaŃiei anuale a Primăriei Municipiului Bucureşti la AsociaŃia METROPOLIS 

– CGLU................................................................................................................ 

 
 

62 
HOTĂRÂREA Nr. 167 din 28.09.2012  privind transmiterea în folosinŃă 

gratuită a unortruse de prim-ajutor, către cetăŃenii locatari sau proprietari ai 

imobilelor cuprinse în Lista Imobilelor expertizate tehnic încadrate în clasa I de 

risc seismic care prezintă pericol public, prin reprezentanŃii legali ai asociaŃilor 

de locatari sau de proprietari........................................................................... 

 
 
 
 

64 
HOTĂRÂREA Nr. 168 din 28.09.2012 privind atribuirea denumirii de 

PIAłETA REGELUI spaŃiului public situat la intersecŃia străzii Ion Mincu cu 

şoseaua Kiseleff,sector 1.................................................................................. 

 
 

66 
HOTĂRÂREA Nr. 169 din 28.09.2012  privind alocarea sumei de 1.000 mii lei 

din fondul de  rezervă la dispoziŃia autorităŃilor Municipiului Bucureşti in 

bugetul pe anul 2012 către Municipiul Rm Vâlcea pentru susŃinerea echipei 

locale de handbal feminin Oltchim Râmnicu Vâlcea..................................... 

 
 
 

69 
 



13 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea Comisiei de selecŃie formată din 5 membri, 

specialişti în recrutarea resurselor umane, pentru a întreprinde 

demersurile legale şi adminstrative în vederea organizării 

procedurii de evaluare/selecŃie prealabilă pentru numirea 

membrilor Consiliului de AdministraŃie la regiile autonome de 

interes local ale Municipiului Bucureşti şi la societăŃile comerciale 

la care municipalitatea este acŃionar unic, majoritar sau la care 

deŃine controlul, după caz 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În aplicarea prevederilor art. 5 din OUG nr. 109/30.11.2011 

– privind guvernanŃa corporativă a întreprinderilor publice; 

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

(3) lit. c), alin. (9) şi art. 45 alin (1) şi alin. (5) din Legea 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 – (1) Se constituie comisia de selecŃie, formată din 5 

membri, specialişti în recrutarea resurselor umane, pentru a 
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întreprinde toate demersurile legale şi administrative în vederea 

organizării procedurii de evaluare/selecŃie prealabilă pentru 

numirea membrilor Consiliului de AdministraŃie la regiile 

autonome de interes local ale Municipiului Bucureşti şi la 

societăŃile comerciale la care municipalitatea este acŃionar unic, 

majoritar sau la care deŃine controlul, după caz. 

 (2) Membrii comisiei de selecŃie sunt prevăzuŃi în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Secretariatul Comisiei de selecŃie va fi asigurat de către 

DirecŃia Managementului Resurselor Umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2 Comisia prevăzută la art. 1 se va întruni în termen de 

maxim 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în 

vederea demarării procedurii de selecŃie a membrilor Consiliului 

de AdministraŃie la Regia Autunomă de DistribuŃie a Energiei 

Termice şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti. 

 Art. 3 Consiliul de AdministraŃie al Regiei Autonome de 

DistribuŃie a Energiei Termice va fi format din 7 persoane, din 

care 6 selectate de Comisia prevăzută la art. 1 şi 1 reprezentant 

al Ministerului FinanŃelor Publice. 

 Art. 4 Consiliul de AdministraŃie al Regiei Autonome de 

Transport Bucureşti va fi format din 7 persoane, dintre care 6 

selectate de Comisia prevăzută la art. 1 şi 1 reprezentant al 

Ministerului FinanŃelor Publice. 

 Art. 5 Primarul General al Municipiului Bucureşti, DirecŃia 

UtilităŃi Publice, DirecŃia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea 
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CirculaŃiei, DirecŃia Managementul Resurselor Umane, Regia 

Autonomă de DistribuŃie a Energiei Termice, Regia Autonomă de 

Transport Bucureşti şi Comisia prevăzută la art. 1 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

04.09.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 04.09.2012 

Nr. 150 
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Anexa la Hotărârea CGMB nr. 150/04.09.2012 

 

privind constituirea Comisiei de selecŃie formată din 5 

membri, specialişti în recrutarea resurselor umane, pentru a 

întreprinde demersurile legale şi administrative în vederea 

organizării procedurii de evaluare/selecŃie prealabilă pentru 

numirea membrilor Consiliului de AdministraŃie la regiile 

autonome de interes local ale Municipiului Bucureşti şi la 

societăŃile comerciale la care municipalitatea este acŃionar 

unic, majoritar sau la care deŃine controlul, după caz 

 

1. Doamna Hugel Anda 

2. Domnul Benghea Mălăieş Andrei 

3. Doamna Dobre Violeta 

4. Domnul Mincă Lucian Nicuşor 

5. Domnul Mihalache Eugen 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea din funcŃie a unor membri ai Consiliului de 

AdministraŃie la Regia Autonomă de Transport Bucureşti, numiŃi 

prin Hotărârea CGMB nr. 83/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind 

reorganizarea unităŃilor economice de stat ca regii autonome şi 

societăŃi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

art. 45 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

adiministraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Consiliul de AdministraŃie la Regia Autonomă de 

Transport Bucureşti va fi alcătuit din cinci membri, până la data 

numirii Consiliului de AdministraŃie, în conformitate cu prevederile 

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanŃa corporativă a 

întreprinderilor publice. 
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 Art. 2 Se revocă din funcŃia de membru în Consiliul de 

AdministraŃie la regia Autonomă de Transport Bucureşti următorii: 

a) Doamna Ciufudean Nicoleta Ioana 

b) Domnul Stancu Sotir 

c) Domnul Popescu Viorel 

d) Domnul Vlad Gabriel 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General, Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi 

persoanele prevăzute la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

04.09.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 04.09.2012 

Nr. 151 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea din funcŃie a unor membri ai Consiliului de 

AdministraŃie la Regia Autonomă de DistribuŃie a Energiei 

Termice Bucureşti, numiŃi prin Hotărârea CGMB nr. 82/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind 

reorganizarea unităŃilor economice de stat ca regii autonome şi 

societăŃi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

art. 45 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

adiministraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Consiliul de AdministraŃie la Regia Autonomă de 

Transport Bucureşti va fi alcătuit din cinci membri, până la data 

numirii Consiliului de AdministraŃie, în conformitate cu prevederile 

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanŃa corporativă a 

întreprinderilor publice. 
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 Art. 2 Se revocă din funcŃia de membru în Consiliul de 

AdministraŃie la Regia Autonomă de Transport Bucureşti următorii 

a) Domnul Becheanu Mihai Bogdan 

b) Domnul Stelică Constantin 

c) Doamna Albani Laura Maria 

d) Domnul Zahia Zlotea Dragoş 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General, Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi 

persoanele prevăzute la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

04.09.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 04.09.2012 

Nr. 152 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti pe perioada 28.09.2012-27.12.2012 

 

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 Angelescu Ramon 

Robert Eduard în funcŃia de preşedinte de şedinŃă a Consiliului 
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General al Municipiului Bucureşti pe perioada 28.09.2012-

27.12.2012. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.09.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,28.09.2012 

Nr. 153 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe 

anul 2012 cu sume alocate din bugetul Ministerului SănătăŃii 

pentru finanŃarea achiziŃionării de aparatură medicală de urgenŃă 

şi modificări în structura veniturilor bugetului pe secŃiuni 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice buget finanŃe şi avizul 

Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit. a) şi art. 45 alin.(2) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. 1. Se aprobă modificările în nivelul şi structura 

Bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 conform 

anexelor nr 1 şi nr 2 

 Art. 2 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Primarul General al Municipiului Bucureşti va include 

modificările din prezenta hotărâre în Bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2012 şi anexele sale. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.09.2012 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,28.09.2012 

Nr. 154 

 

 

 

 

 

 

*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 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 35/28.02.2011 privind 

declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele 

proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 

publică „Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu -Splai Dudescu", în 

vederea continuării şi finalizării lucrărilor de interes public local şi 

aprobarea sumei globale estimate a despăgubirilor compusă din 

valorile individuale aferente acestora 

 

 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, Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei 

transporturi şi infrastructură urbană, raportul Comisiei economice, 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 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; 
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- Art. 4 alin. (1), (2), (5) şi (7) din Normele metodologice din 

19.01.2011 de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea 

pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes naŃional, judeŃean şi local; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), 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: 

 

 Art. I Anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 35/28.02.2011 

se modifică conform anexei 1* la prezenta hotărâre. 

 Art. II Anexa nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 35/28.02.2011 

se modifică conform anexei 2* la prezenta hotărâre. 

 Art. III Art. 4 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 35/28.02.2011 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art.4 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele 

proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 

publică Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu , 

suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din 

bugetul local, compusă din valorile individuale aferente 

despăgubirilor estimate, în valoare de 30.932.020 lei conform 

raportului de evaluare parte anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.” 
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 Art.IV Sumele prevăzute la art. III din prezenta hotărâre se 

virează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele 

expropriatorului pentru lucrarea de utilitate publică ”Străpungere 

Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu" în vederea efectuării 

despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiŃiile 

legii. 

 Art. V Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

35/28.02.2011, rămân neschimbate. 

 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 

28.09.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Bucureşti,28.09.2012 

Nr. 155 
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Consilieri: 

 

1. PIEPTEA CORNEL 

2. POPESCU DORIN 

3. TACHE FELIX MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 exproprierii imobilului rămas de expropriat, a 

proprietarilor şi a sumei aferente despăgubirii în cadrul 

procedurilor de expropriere a imobilelor în vederea continuării şi 

finalizării lucrării de utilitate publică „Dublarea Diametralei N-S pe 

tronsonul Buzeşti-Berzei-Vasile Pârvan, etapa 1 din tronsonul 

Buzeşti-Berzei-Vasile Pârvan-B.P.Haşdeu-Uranus-Calea 

Rahovei" 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

General al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al 

DirecŃiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu art. 5 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, 

 În temeiul art. 36 alin. (1) , art. 36 alin.(9) şi art. 45 alin.(3) 

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

republicată, modificată şi completată. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă exproprierea imobilului situat în 

Municipiul Bucureşti, rămas de expropriat în vederea continuării 

şi finalizării lucrării „Dublarea Diametralei N-S pe tronsonul 

Buzeşti - Berzei - Vasile Pârvan, etapa 1 din tronsonul Buzeşti -

Berzei - Vasile Pârvan - B.P.Haşdeu - Uranus - Calea Rahovei", 

lista proprietarilor aşa cum rezultă din evidenŃele AgenŃiei 

NaŃionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităŃilor-

administrativ teritoriale, precum şi suma aferentă despăgubirii 

estimate de către expropriator prevăzute în Anexa* care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Expropriator este Municipiul Bucureşti. 

 Art. 2. Suma estimată de către expropriator în cuantum 

total de 16.895 lei, aferentă despăgubirii pentru imobilul prevăzut 

la art. 1, va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti 

din anul 2012. 

 Art. 3. Suma prevăzută la art. 2 se virează în termen de 30 

de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotărâri, la solicitarea 

expropriatorului într-un cont deschis pe numele Municipiului 

Bucureşti, la dispoziŃia proprietarilor mobilului. 

  

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data 28.09.2012. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,28.09.2012 

Nr. 156 

 

CONSILIERI: 

1. PIEPTEA CORNEL 

2. POPESCU DORIN 

3. TACHE FELIX MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poat fi consultateă 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 CGMB nr. 186/2008 privind însuşirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate  al DirecŃiei 

Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

Juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare: 

• Adresa nr. 328/17.08.2012 a DirecŃiei Generale OperaŃiuni 

privind realizarea Centrului Municipal Integrat pentru SituaŃii de 

UrgenŃă; 

• Adresa nr. 3906301/23.04.2012 a Ministerului AdministraŃiei 

şi Internelor - DirecŃia Generală Logistică; 

• Adresa nr. 446515/26.04.2012 a Ministerului FinanŃelor 

Publice - DirecŃia Generală de LegislaŃie şi Reglementare în 

Domeniul Activelor Statului; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea 

Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

judeŃelor; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti, în 

sensul că imobilul înscris la poziŃia 9907, delimitat pe planul 

topografic scara 1:500, va avea datele de identificare prevăzute 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 - Imobilul prevăzut la art. 1 rămâne în administrarea 

DirecŃiei Generale OperaŃiuni. 

 Art. 3 - Anexa la HCGMB nr. 186/2008 privind însuşirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Bucureşti se modifică în mod corespunzător. 

 Art. 4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.09.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,28.09.2012 

Nr. 157 

 

 

CONSILIERI: 

1. PIEPTEA CORNEL 

2. POPESCU DORIN 

3. TACHE FELIX MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii „Reconfigurare 

intersecŃie Şos.Pantelimon - Bd.Chişinău şi pasaj rutier denivelat 

subteran" 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Genera! 

ai 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 în cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 55/27.09.2012; 

 În conformitate cu prevderile art. 44 din Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevderilor art. 36 alin (2), lit. „b" alin. (4), lit. ,d) 

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

publică locală republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii „Reconfigurare intersecŃie Şos.Pantelimon - 

Bd.Chişinău şi pasaj rutier denivelat subteran" prezentaŃi în 

anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 - FinanŃarea proiectului se va asigura din bugetul 

propriu al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 3 - 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 

28.09.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,28.09.2012 

Nr. 158 
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Anexă 

la HCGMB nr. 158/28.09.2012 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii 

,,Reconfigurarea intersecŃie şos. Pantelimon-Bd. Chişinău şi 

pasaj rutier denivelat subteran,, 

 

1. VALOAREA TOTALĂ (fără 

T.V.A.) din care: 

107.289,39 mii lei-

23.952,80 mii Euro 

lucrări de construcŃii montaj (C+M) 

fără TVA 

92.476,69 mii lei-

20.645,81 mii Euro 

(1 Euro= 4,4792 lei din 10.09.2012)  

2. VALOAREA TOTALĂ (inclusiv 

T.V.A.) 

din care: 

133.038,85 mii lei-

29.701,48 mii Euro 

lucrări de construcŃii montaj (C+M) 

cu TVA 

114.671,100 mii lei-

25.600,80 mii Euro 

(1 Euro= 4,4792 lei din 10.09.2012)  

  

3. CAPACITĂłI  

  

3.1 Pasajul rutier subteran  

  

- lungimea totală de 373 m-din care:  
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- rampă sudică-165 m; 

- rampă nordică-124 m; 

- lungime în subteran-84 m; 

- lăŃime liberă rampă nordică 16 m 

(deschidere unică); 

- lăŃime liberă rampă sudică: două 

deschideri independente de 8 m 

fiecare; 

- suprafaŃă carosabil pasaj rutier 

subteran: 6800 m²; 

3.2 Refaceri suprafeŃe adiacent pasajul rutier pentru 

trotuare şi artere locale precum şi în intersecŃie: 

- Refacere carosabil: 17584 m²; 

- Refacere trotuare: 10800 m²; 

- Refacere spaŃii verzi: 6970 m²; 

 

3.3 Refacere linie de tramvai-0,870 c.s.  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind integrarea tarifară pentru sistemul de transport public din 

Municipiul Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti, raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia Transporturi, 

Drumuri şi Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei de transporturi şi infrastructură 

urbană, şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile acordului de colaborare 

dintre Primăria Municipiului Bucureşti, Regia Autonomă de 

Transport Bucureşti, Metrorex SA 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.1, alin.(4), lit.i) şi lit. n) şi art. 17, 

alin (I), lit.m) din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art 36 alin.(2), lit.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; 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se aprobă noile titluri de călătorie comune pe 

mijloacele de transport în conturi ale Regiei Autonome de 

Transport Bucureşti, Metrorex SA şi CFR - Călători, valoarea 

acestora şi modul de decontare între RATB, Metrorex SA şi CFR 

- Călători, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Regia Autonomă 

de Transport Bucureşti vor aduce ia îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.09.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,28.09.2012 

Nr. 159 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

ANEXA 

La Hotărârea nr. 159/2012 

 

Tarife: 

Titlu de călătorie* Tarif 

(RON) 

bilet unic 60 minute (valabile pe RATB şi Metrorex) 5 

bilet cu 10 călătorii de câte 60 de minute pentru 

fiecare călătorie (valabile pe RATB şi Metrorex) 

30 

abonament de o zi (valabile pe RATB şi Metrorex) 16 

bilet 90 minute (valabile pe RATB şi pe inelul de 

cale ferată al municipiului Bucureşti CFR-Călători) 

5 

bilet 90 minute (valabile pe RATB Metrorex şi pe 

inelul de cale ferată al municipiului Bucureşti CFR-

Călători) 

7 

Mod de decontare: 

Titlu de călătorie RATB 

(RON) 

METROREX 

(RON) 

CFR-

Călători 

(RON) 

bilet unic 60 minute 

(valabile pe RATB şi 

Metrorex) 

3 2 - 

bilet cu 10 călătorii de 15 15 - 
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câte 60 de minute pentru 

fiecare călătorie (valabile 

pe RATB şi Metrorex) 

abonament de o zi 

(valabile pe RATB şi 

Metrorex) 

8 8 - 

bilet 90 minute (valabile 

pe RATB şi pe inelul de 

cale ferată al municipiului 

Bucureşti CFR-Călători) 

3 - 2 

bilet 90 minute (valabile 

pe RATB Metrorex şi pe 

inelul de cale ferată al 

municipiului Bucureşti 

CFR-Călători) 

3 2 2 

•Aceste titluri de călătorie, nu sunt valabile pe liniile expres şi nici pe cele cu 

tarif special, ale RATB 

•Suportul tehnico-financiar pentru emiterea, comercializarea şi gestionarea 

valorilor biletelor, va fi asigurat de RATB 

•Biletele prevăzute mai sus acceptă ultima validare cu un minut înainte de 

expirarea perioadei stabilite(60 min sau 90 min) şi permit călătoria până la 

capătul liniei, la RATB şi CFR-Călători şi până la ieşirea din staŃie, la 

Metrorex. 

•La CFR-Călători biletele sunt valabile pe inelul de cale ferată al municipiului 

Bucureşti. 

•Realizarea acestora se va face pe cartela Ultralight tip multiplu din SAT-

RATB. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de transmitere a unor 

suprafeŃe construite de 10.369 mp, din administrarea Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii, în administrarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti în vederea realizării 

unor parcaje şi spaŃii publice 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

şi raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Infrastructură şi 

Servicii Publice; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei 

economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr.213/1998 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 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 şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1. (1) Se aprobă solicitarea către Guvernul României de 

transmitere a unor suprafeŃe construite de 10.369 mp, din 

administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

identificate conform anexelor 1-7. 

 (2) SuprafeŃele prevăzute la alin.1 vor avea încadrarea 

funcŃională de parcaje şi spaŃii publice. 

 Art.2. Predarea-preluarea suprafeŃelor prevăzute la art.l se 

va face pe baza de proces verbal încheiat între părŃile interesate, 

în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a actului 

normativ, aprobat de Guvernul României, în condiŃiile legii. 

 Art.3. (1) FinanŃarea proiectelor se va asigura din bugetul 

propriu al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Exploatarea spaŃiilor cu noile funcŃiuni se face de către 

municipiul Bucureşti. 

 Art.4. Anexele nr. 1-7* fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.5. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Aceasta hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.09.2012. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,28.09.2012 

Nr. 160 

 

 

 

 

 

 

CONSILIERI: 

1. PIEPTEA CORNEL 

2. POPESCU DORIN 

3. TACHE FELIX MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



46 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

concursului de proiecte de management, precum şi a 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului la instituŃiile publice de cultură de interes local al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei Managementul Resurselor Umane şi al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, 

Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte şi sport 

şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituŃiilor publice de cultură, aprobată prin Legea 

nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului 

de proiecte de management, Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-

cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de 
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activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru 

contractele de management, pentru instituŃiile publice de cultură; 

 Luând în considerare prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) din 

Anexa I Cap I B la Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

a) pct. 4, art. 45 alin. (1), art. 61 alin. (2), art. 63 alin. (5) lit. c) şi 

alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locale, 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 de organizare şi desfăşurare 

a concursului de proiecte de management la instituŃiile publice de 

cultură de interes local al Municipiului Bucureşti, conform Anexei 

nr. 1*. 

 Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare 

a evaluării managementului instituŃiilor publice de cultură de 

interes local al Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 2.  

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

hotărâre. 

 Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

concursurile de proiecte de management aflate în derulare se vor 

desfăşura cu respectarea Regulamentului prevăzut la art.1. 
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 Art.5 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, Hotărârea C.G.M.B. nr.110/2010 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 Art.6 Primarul General al Municipiului Bucureşti prin 

DirecŃia Managementul Resurselor Umane, DirecŃia Generală 

Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism, 

DirecŃia Buget şi instituŃiile publice de cultură de interes local al 

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 28.09 

2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform 

opiniei motivate 
Bucureşti,28.09.2012 
Nr. 161 
 
 
CONSILIERI: 
1. PIEPTEA CORNEL 
2. POPESCU DORIN 
3. TACHE FELIX MIHAI 
 
 
*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 bugetului AutorităŃii Municipale de 

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) pe anul 2012 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei UtilităŃi Publice şi AutorităŃii Municipale de Reglementare 

a Serviciilor Publice;  

 Văzând Raportul Comisiei pentru utilităŃi publice, raportul 

Comisiei economice, buget, finanŃe din cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile  

- Hotărârii CGMB nr. 112/30.08.2012 pentru aprobarea extinderii 

activităŃii AutorităŃii Municipale de Reglementare a Serviciilor 

Publice (AMRSP) în domeniul tuturor serviciilor comunitare de 

utilităŃi publice din răspunderea Municipiului Bucureşti;  

- Contractului de Concesiune Partea a IV a - Tariful, ale  Clauzei 

13.5 - cu privire la încasarea şi plata cotei pentru Autoritatea de 

Reglementare Tehnică  

- Art. 67 alin (1) lit c), art. 68 din Legea nr. 273 / 2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a) si art.45 alin.(l) 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 

2012 al AutorităŃii Municipale de Reglementare a Serviciilor 

Publice (AMRSP), conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, Autoritatea 

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), S.C. 

Apa Nova Bucureşti S.A., RADET Bucureşti, RATB, operatorii 

serviciului de transport persoane în regim de taxi, S.C. Luxten 

Lighting S.A. şi operatorii serviciului de salubrizare din Municipiul 

Bucureşti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Aceasta hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.09.2012. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,28.09.2012 

Nr. 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIERI: 

1. PIEPTEA CORNEL 

2. POPESCU DORIN 

3. TACHE FELIX MIHAI 

 

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

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea anexei la Hotărârea CGMB nr. 128/2011 

privind aprobarea listei de repartizare a locuinŃelor achiziŃionate 

sau construite din fonduri proprii ale Municipiului Bucureşti, 

propusă de către Comisia de evaluare a situaŃiilor sociale 

deosebite in care se găsesc cetăŃenii Municipiului Bucureşti, 

solicitanŃi de locuinŃe sociale 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

SpaŃiu Locativ si cu Altă DestinaŃie; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti: 

 În conformitate cu prevederile:  

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

şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti. nr. 

330/2009 privind repartizarea locuinŃelor din fonduri proprii ale 

Municipiului Bucureşti; 
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 În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. d), alin. 6 lit a) pct.2, 

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. I Anexa la I Hotărărea CGMB nr. 128/2011 se 

completează cu persoanele nominalizate în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii CGMB nr. 128/2011 

rămân neschimbate.  

 Art. III DirecŃiile de specialitate din cadrul aparatului propriu 

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 

28.09.2012. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,28.09.2012 

Nr. 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIERI: 

1 PIEPTEA CORNEL 

2 POPESCU DORIN 

3. TACHE FELIX MIHAI 
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Anexă la Hotărârea CGMB 

Nr. 163/28.09.2012 

 

Lista de repartizare a locuinŃelor achiziŃionate sau constituite din 

fonduri proprii ale Municipiului Bucureşti, propusă de către 

Comisia de evaluare a situaŃiilor sociale deosebite în care se 

găsesc cetăŃenii Municipiului Bucureşti, solicitanŃi de locuinŃe 

sociale 

 

 

 

1. Puşcaşu Petru Costică 

2. Radu Adrian 

3. Iordan Paula 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind punerea în executare a Deciziei civile nr. 3055/2011, 

irevocabilă, a CurŃii de Apel Bucureşti - SecŃia a Vlll-a Contencios 

Administrativ şi Fiscal referitoare la atribuirea în proprietate, fără 

plată, domnului Grigore Tomescu a unui loc de veci în Cimitirul 

Vest Domneşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei Patrimoniu şi AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor 

Umane; 

 Văzând raportul Comisiei pentru patrimoniu şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare : 

-Adresa nr. 1045729/33088/AS/2011 a DirecŃiei Juridic privind 

solicitarea domnului Tomescu Grigore de punere în executare a 

deciziei CurŃii de Apel; 

-Decizia civilă nr. 3055/24.11.2011 irevocabilă, pronunŃată de 

Curtea de Apel Bucureşti - SecŃia a Vlll-a Contencios 

Administrativ şi Fiscal; 
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-Adresa nr. 12371/I.I./2011 a Aparatului Permanent CGMB 

privind punerea în aplicare a Deciziei civile nr. 3055/24.11.2011; 

-Adresele nr. 7154/2012 şi 381/2012 ale AdministraŃiei Cimitirelor 

şi Crematoriilor Umane; 

-HCGMB nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti; 

-Art. 5, lit. h din Legea nr. 341/2004 a recunoştinŃei faŃă de eroii-

martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria RevoluŃiei române 

din decembrie 1989; 

-Decizia CurŃii ConstituŃionale a României nr. 798/16.06.2011 

referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 5 

alin. (1) lit. h) din Legea nr. 341/2004 a recunoştinŃei faŃă de eroii-

martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria RevoluŃiei române 

din decembrie 1989, precum şi faŃă de persoanele care şi-au 

jertfit viaŃa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 

anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987; 

-Art. 10, al. (2) al Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), 

art. 45, alin. (3), art. 119 şi art. 121 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al Municipiului Bucureşti a locului de veci nr. 1, figura 55 

din Cimitirul Vest Domneşti. 

 Art. 2 Se atribuie în proprietate, fără plată, domnului 

Tomescu Grigore, domiciliat în Bucureşti, Calea 13 Septembrie 

nr. 119, bl. 125, ap. 25, sector 5, bunul prevăzut la art. 1. 

 Art. 3 Se împuterniceşte AdministraŃia Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane ca, în termen de 30 de zile de la data intrării 

în vigoare a prezentei hotărâri, să încheie actele necesare 

transferului de proprietate către domnul Tomescu Grigore. 

 Art. 4 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind 

însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Bucureşti se modifică corespunzător. 

 Art. 5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, AdministraŃia 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane şi domnul Tomescu Grigore 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.09.2012. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,28.09.2012 

Nr. 164 

 

 

 

 

 

 

 

Consilieri: 

 

1. PIEPTEA CORNEL 

2. POPESCU DORIN 

3. TACHE FELIX MIHAI 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind retragerea Municipiului Bucureşti din cadrul 

AsociaŃiei EUROCITIES 

 

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; 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (6) 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: 
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Art.1 Se aprobă retragerea Municipiului Bucureşti din 

cadrul AsociaŃiei InternaŃionale EUROCITIES şi plata cotizaŃiilor 

restante aferente calităŃii de membru activ al AsociaŃiei 

InternaŃionale EUROCITIES pentru anul 2007 în valoare de 7.723 

EURO şi pentru anul 2008 în valoare de 11.578 EURO. 

Art.2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.09.2012. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Angelescu Ramiro Robert Eduard TUDOR TOMA 

 

Bucureşti, 28.09 2012 

Nr. 165 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului cotizaŃiei anuale a Primăriei 

Municipiului Bucureşti la AsociaŃia METROPOLIS - CGLU 

 

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 economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, cooperare şi 

asociere cu alte autorităŃi publice, raportul Comisiei învăŃământ, 

cultură, culte, sport şi  avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

łinând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 

249/2001 privind continuarea participării Primăriei Municipiului 

Bucureşti în calitate de membru cu drepturi depline la AsociaŃia 

Metropolis - AsociaŃia Mondială a Marilor Metropole; 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (6) 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: 
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Art. 1 Se aprobă cuantumul cotizaŃiei anuale în sumă de 

6.400 EURO, aferent calităŃii de membru cu drepturi depline a 

Primăriei Municipiului Bucureşti la AsociaŃia Marilor Metropole 

METROPOLIS - CGLU (Oraşele şi Guvernele Locale Unite) şi 

plata acesteia începând cu anul 2012. 

Art.2 Cotele aferente cotizaŃiilor anuale vor fi incluse în 

bugetele anuale ale Municipiului Bucureşti. 

Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.09.2012. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Angelescu Ramiro Robert Eduard TUDOR TOMA 

 

Bucureşti,28.09. 2012 

Nr. 166 

 
Consilieri: 

 

1. PIEPTEA CORNEL 

2. POPESCU DORIN 

3. TACHE FELIX MIHAI 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită a unor truse de prim-

ajutor, către cetăŃenii locatari sau proprietari ai imobilelor cuprinse 

în Lista Imobilelor expertizate tehnic încadrate în clasa I de risc 

seismic care prezintă pericol public, prin reprezentanŃii legali ai 

asociaŃilor de locatari sau de proprietari. 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Apărare, ProtecŃie Civilă; 

 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. 3 alin. (1) lit. g), art. 6 alin. (3), art 9. alin. (1) lit a), lit b), art. 

20 alin. (1) lit. g), art. 25 lit. a) şi art.27 lit. j) din Legea nr. 

481/2004 privind protecŃia civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

-Art. 2 lit. a), lit.j) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 

21/2004 privind Sistemul NaŃional de Management al SituaŃiilor 

de UrgenŃă cu modificările şi completările ulterioare; 

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

pct. 8, art. 45 alin. (3) şi art. 64 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 

privind administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită a unor 

truse de prim-ajutor, către cetăŃenii locatari sau proprietari ai 

imobilelor cuprinse în Lista Imobilelor expertizate tehnic încadrate 

în Clasa I de risc seismic care prezintă pericol public, prin 

reprezentanŃii legali ai asociaŃilor de locatari sau de proprietari 

 Art. 2. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederle prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.09.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Angelescu Ramiro Robert Eduard TUDOR TOMA 

 

Bucureşti, 28.09 2012 

Nr.167  

 
CONSILIERI: 

 

1. PIEPTEA CORNEL 

2. POPESCU DORIN 

3. TACHE FELIX MIHAI 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea denumirii de PIAłETA REGELUI 

spaŃiului public situat la intersecŃia străzii Ion Mincu cu 

şoseaua Kiseleff, sector 1 

 

 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 ; 

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

Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, aprobată cu modificările şi completările ulterioare ale 

ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 

564/2008 pentru aprobarea regulamentului de funcŃionare a 

comisiei de atribuire de denumiri judeŃene, respectiv a 

Municipiului Bucureşti, precum şi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

31/2003 privind aprobarea Regulamentului privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri şi atribuirea numerelor poştale de 

imobile în Municipiul Bucureşti ; 
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 In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. c) şi art.36 alin. 

(5),lit. d  şi art. 45 alin. (1) din Legea administraŃiei publice locale 

nr. 215/22001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se atribuie denumirea de PIAłETA REGELUI 

spaŃiului public situat la intersecŃia străzii Ion Mincu cu şoseaua 

Kiseleff, sector 1. 

 Art. 2 PiaŃeta sus menŃionată se identifică prin planul de 

situaŃie conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor 

instituŃii: AdministraŃia Străzilor, DirecŃia Generală de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti, Primăriei Sector 1, 

Compania NaŃională Poşta Română SA, Oficiul NaŃional al 

Registrului ComerŃului, Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară al Municipiului Bucureşti. 

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.09.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Angelescu Ramiro Robert Eduard TUDOR TOMA 

Refuz contrasemnarea 

conform opiniiei motivate 

 

Bucureşti, 28.09.2012  2012 

Nr.168  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 alocarea sumei de 1.000 mii lei din fondul de rezervă 

la dispoziŃia autorităŃilor municipiului Bucureşti în bugetul pe 

anul 2012 către Municipiul Râmnicu Vâlcea pentru susŃinerea 

echipei locale de handbal feminin Oltchim Râmnicu Vâlcea 

 

 Având în vedere expunerea de motive a primarului general 

al Municipiului Bucureşti, referatul de specialitate semnat de 

DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism şi DirecŃia Juridic şi raportul 

de specialitate al DirecŃiei Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice buget finanŃe şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 1.000 mii lei către 

Municipiul Râmnicu Vâlcea pentru susŃinerea echipei locale de 

handbal feminin Oltchim Râmnicu Vălcea, sumă ce va fi folosită 

exclusiv pentru competiŃiile internaŃionale. Suma se alocă din 

Fondul de Rezervă la dispoziŃia autorităŃilor locale din bugetul 

propriu al municipiului Bucureşti pe anul 2012. Suma se include 

în bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti - activitatea proprie 

anexa 2.38 la Hotărârea CGMB 66/2012, la secŃiunea de 

funcŃionare, capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale, 

Subcapitolul 54.02.50 , al 51.01.24 - Transferuri din bugetele 

consiliilor locale şi judeŃene pentru acordarea unor ajutoare către 

unităŃile administrativ teritoriale în situaŃii de extremă dificultate. 

 

 Art. 2. Primarul General al municipiului Bucureşti va include 

modificările din prezenta hotărâre în bugetul propriu al 

municipiului Bucureşti pe anul 2012 şi anexele sale. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.09.2012. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 TUDOR TOMA 

 

 

Bucureşti, 28.09. 2012 

Nr. 169 

 

 

 

CONSILIERI: 

 

1. PIEPTEA CORNEL 

2. POPESCU DORIN 

3. TACHE FELIX MIHAI 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea iniŃierii procedurilor legale în vederea 

închirierii unui imobil pentru desfăşurarea activităŃii Şcolii 

Speciale nr. 10 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar si UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1;  

 În conformitate cu prevederile art.59 din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Potrivit dispoziŃiilor Legii învăŃământului nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Ținând seama de adresa Şcolii Speciale nr. 10, înregistrată 

la Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub. nr. 2705/22.03.2012, 

precum și de Precizarea proprietarei Râștei Marcela, înregistrată 

cu nr. 3906/14.05.2012;  

 Având în vedere procesele verbale încheiate de Comisia 

pentru negocierea prețului de închiriere pentru imobilul situat în 

Str. G-ral Berthelot nr. 25 Sector 1, constituită în baza Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 157/26.072012 din care 
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rezultă că  negocierile referitoare la imobilul menŃionat nu s-au 

finalizat, ca urmare a faptului că proprietarul a făcut o ofertă de 

preŃ foarte mare pentru chiria lunară, raportat la nivelul preŃului 

chiriei pe piaŃa liberă; 

 În temeiul art.45, alin.(3) şi alin.(5), teza a II-a-, art.80, 

art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă închirierea de pe piaŃa  liberă a  unui 

imobil necesar pentru desfăşurarea activităŃii şcolii Speciale 

nr.10. 

 Art.2. Se numeşte Comisia pentru negocierea preŃului de 

închiriere, comisie ce va fi  alcătuită din: 

 

- Radu Aurel - consilier local; 

- Paul Iulian Olteanu - consilier local; 

- Nicoleta Stancu - consilier local; 
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- Mihai Cucu - reprezentant al AdministraŃiei UnităŃilor 

de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

- Florica Vârlan - reprezentant al AdministraŃiei 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

- IonuŃ Manea - reprezentant al AdministraŃiei UnităŃilor 

de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

 

 Art.3. Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 157/26.07.2012 se abrogă. 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

membrii comisiei, 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.:     171 

Data:   27.08.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  nnuummiirreeaa  ppee  ppeerriiooaaddăă  nneeddeetteerrmmiinnaattăă  aa  ddoommnnuulluuii  

RRooşşccaa  VVllaadd  îînn  ffuunnccŃŃiiaa  ddee  DDiirreeccttoorr,,  ggrraadduull  IIII  aall  AAddmmiinniissttrraaŃŃiieeii  

UUnniittăăŃŃiilloorr  ddee  ÎÎnnvvăăŃŃăămmâânntt  PPrreeuunniivveerrssiittaarr  şşii  

UUnniittăăŃŃiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Juridică şi Resurse 

Umane; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010  privind 

salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 285/2010 privind 

salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, 

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

conduită a personalului contractual din autorităŃile şi instituŃiile 

publice; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru 

aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaŃi în cadrul fiscal-

bugetar; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a 

responsabilităŃii fiscal – bugetare; 

 Cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului României  

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcŃiilor contractuale 

şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

plătit din fonduri publice; 

 Având în vedere prevederile OrdonanŃei de UrgenŃa a 

Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea şi 

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

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 19/2012 privind aprobare a unor măsuri 

pentru recuperarea reducerilor salariale; 
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 łinând seama de prevederile Ordinului nr. 1918/2011, emis 

de Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale, privind 

procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaŃi să le prezinte 

la inspectoratul teritorial de muncă pentru obŃinerea parolei, 

precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general  de 

evidenŃă a salariaŃilor în format electronic; 

 Potrivit prevederilor Ordinului comun al Ministerului Muncii, 

Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi  al Ministerului FinanŃelor Publice 

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

aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în 

anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; 

 În concordanŃă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 124 din 29.06.2012 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de 

organizareş şi funcŃionare al AdministraŃiei UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

cu modificările şi completările ulterioare;     

 Luând în considerare DispoziŃia Primarului Sectorului 1 nr. 

2741/18.04.2001 privind criteriile proprii de selecŃie în 

completarea Regulamentului – Cadru aprobat prin Hotărârea 

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

specialitate al Primarului Sectorului 1, precum şi din cadrul 

instituŃiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 1, pe un 

post vacant sau temporar vacant corespunzător funcŃiilor 

contractuale, prevăzute în anexa dispoziŃiei;    
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 łinând seama de prevederile art. 2 din DispoziŃia 

Primarului Sectorului 1 nr. 3450/20.06.2012 prin care se 

stabileşte numărul maxim de posturi de 20 pentru AdministraŃia 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector 1              

 Ca urmare a adresei nr. 1953/P/29 noiembrie 2011 emisă 

de Prefectul Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Raportul final nr. I/947 încheiat în 

data de 23.08.2012 privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru ocuparea funcŃiei contractuale de conducere 

vacantă de Director, gradul II al AdministraŃiei UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1;     

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în 

domeniile proprii de competenŃă vizând administraŃia publică 

locală, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi instituŃiile 

subordonte Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinŃe ridicate de 

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

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

un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăŃean şi 

nevoile acestuia; 

 În temeiul art. 45, alin (1), art. 81 alin. (2), lit. e) şi 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 ia act de Raportul final nr. I/947 încheiat în data 

de 23.08.2012, privind organizarea şi desfăşurarea concursului 

pentru ocuparea funcŃiei contractuale de conducere vacantă de 

Director, gradul II al AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1.  

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

03.09.2012, pe perioadă nedeterminată, a domnului Vlad Roşca 

în funcŃia de Director, gradul II al AdministraŃiei UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1. 

 Art.3. Aplicarea procedurilor legale privind 

numirea/încheierea contractului individual de muncă, pe perioadă 

nedeterminată începând cu data de 03.09.2012, se realizează cu 

respectarea termenelor reglementate de legislaŃia în vigoare. 

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

data comunicării. 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi Resurse 

Umane, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1  şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
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PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     172 

Data:   27.08.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                            

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1    

  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  nnuummiirreeaa  rreepprreezzeennttaannŃŃiilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  

SSeeccttoorruulluuii  11  îînn  CCoonnssiilliiiillee  ddee  AAddmmiinniissttrraaŃŃiiee    şşii  îînn  CCoommiissiiiillee  

ppeennttrruu  eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăŃŃiiii  iinnssttiittuuŃŃiiiilloorr  ddee  

îînnvvăăŃŃăămmâânntt  pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddiinn  sseeccttoorruull  11  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, AudienŃe; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile art.96, alin.(2) din Legea 

învăŃământului nr.1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborat cu art.81, alin. (2), lit.”j” din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.11 alin. (4) lit.”c” din 

Legea nr.87/2006 pentru aprobarea OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calităŃii 

educaŃiei; 
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 łinând seama de 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;  

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

nr.114/23.06.2012 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi 

la data de 10.06.2012; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE:: 

 

 Art.1. Se aprobă numirea reprezentanŃilor Consiliului Local 

al Sectorului 1 în Consiliile de AdministraŃie  şi în Comisiile pentru 

evaluarea şi asigurarea calităŃii instituŃiilor de învăŃământ 

preuniversitar din sectorul 1, conform  Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1,  

persoanele nominalizate la art.1 şi Serviciul Secretariat General, 

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

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     173 

Data:   05.09.2012  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  reŃelei şcolare de stat şi particulare pe 

raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2012-2013 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate al directorului AdministraŃiei UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Conform prevederilor art. 19 şi art. 61 alin (2) din Legea 

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

ulterioare;  

 Potrivit Ordinului Ministrului EducaŃiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului  nr. 3283/17.02.2012 pentru modificarea si 

completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităŃilor de 

învăŃământ din sistemul naŃional de învăŃământ preuniversitar, 

aprobată prin Ordinul Ministrului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului nr. 6564/2011; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 134/29.06.2012 pentru modificarea Hotărârii 
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Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 155/07.09.2011 privind 

organizarea reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ de stat şi 

particular preuniversitar de pe raza Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 

cu nr. 759/11.01.2011 prin care Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti a înaintat “avizul conform” în vederea 

reorganizării reŃelei şcolare pentru anul şcolar 2012-2013, pentru 

Sectorul 1 al municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti nr. 15731/27.08.2012 prin care s-a emis “avizul 

conform” privind decomasarea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 6 de 

Grupul de Arte şi Meserii “Dimitrie Paciurea”; 

 Luând act de adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti nr. 15731/31.08.2012 prin care s-a emis “avizul 

conform” privind decomasarea GrădiniŃei de Hipoacuzici nr. 65 de 

Şcoala pentru Surzi nr. 1; 

 Văzând adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti nr. 18761/16427/04.09.2012 prin care s-a emis “avizul 

conform” privind preluarea în reŃeaua de stat a unităŃii de 

învăŃământ GrădiniŃa cu Program Prelungit “SOS Satul Copiilor”;  

 Luând act de adresa AsociaŃiei Christophori International, 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 

25366/27.08.2012; 

 Având în vedere că pentru GrădiniŃa nr. 43 şi Şcoala nr. 

173 “Eugen Barbu”, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 
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nu a emis „aviz conform”, ceea ce face obligatorie obŃinerea unui 

aviz cu privire la funcŃionarea cu personalitate juridică, sub 

efectiv, a celor două unităŃi; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Începând cu data prezentei hotărâri, reŃeaua 

unităŃilor de învăŃământ de stat cu personalitate juridică din 

Sectorul 1 al municipiului Bucureşti în anul şcolar 2012-2013 este 

cea prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Întrucât pentru GrădiniŃa nr. 43 şi Şcoala nr. 173 

„Eugen Barbu” –  incluse în reŃeaua unităŃilor de învăŃământ de 

stat cu personalitate juridică în anul şcolar 2012-2013 - nu s-a 

emis de către Inspectoratul şcolar al Municipiului Bucureşti „aviz 

conform”, acestea vor funcŃiona ca unităŃi de învăŃământ cu 

personalitate juridică, sub efectiv, numai după obŃinerea „avizului 

conform” al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 3. ReŃeaua unităŃilor de învăŃământ particular cu 

personalitate juridică din Sectorul 1 al municipiului Bucureşti în 
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anul şcolar 2012-2013 este cea prevăzută în Anexa nr. 2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Începând cu data prezentei hotărâri, orice prevedere 

contrară îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 

şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

  

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     174 

Data:   05.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînncchhiirriieerriiii  uunnuuii  ssppaaŃŃiiuu  îînn  iimmoobbiilluull  

ssiittuuaatt  îînn  PPiiaaŃŃaa  AAmmzzeeii    nnrr..  1133  

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia 

UtilităŃi Publice – Serviciul Administrativ;  

 Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 51/2001 privind administrarea imobilului 

din Piata Amzei nr.13, sector 1; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 132/29.06.2012 privind transmiterea din administrarea 

Consiliului Local Sector 1  în administrarea DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 a spaŃiului cu altă 

destinaŃie,  în suprafaŃă de 2.550,46 m.p. situat în PiaŃa Amzei nr. 

13, Sector 1; 
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 łinând seama de faptul că pentru partea din imobil ce nu a 

fost transmisă în administrarea DirecŃiei Generale de Taxe şi 

Impozite Locale Sector 1, autoritatea deliberativă exercită în 

continuare calitatea de administrator; 

 În temeiul art.45, alin.(3) şi alin.(5), teza a II-a, art.80, 

art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă închirierea, prin licitaŃie publică deschisă, 

cu strigare şi cu adjudecare la cel mai mare preŃ, a unui spaŃiu de 

aproximativ 3m2 în imobilul din PiaŃa Amzei nr. 13, în vederea 

amplasării unui aparat de fotocopiere (xerox).  

 Art.2. Se aprobă modelul-cadru al caietului de sarcini, 

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

hotărâre.  

 Art. 3. Se aprobă modelul cadru al contractului de 

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

prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se aprobă modelul tip al formularelor care vor sta la 

baza închirierii spaŃiilor comerciale situate în Bucureşti, sectorul 
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1, PiaŃa Amzei nr. 13, conform Anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. (1) Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor 

primite în vederea închirierii spaŃiului menŃionat la art. 1, comisie 

care va avea următoarea componenŃă: 

- Marinela Adam  - consilier local; 

- Mihai Alexandru Iorgulescu - consilier local; 

- un reprezentant al DirecŃiei UtilităŃi Publice; 

- un reprezentant al DirecŃiei Management Economic; 

- un reprezentant al DirecŃiei InvestiŃii; 

 (2) Pentru fiecare membru al comisiei de evaluare se va 

desemna cel puŃin un membru supleant, care va înlocui membrul 

comisiei de evaluare care nu poate fi prezent din motive 

obiective. Din partea Consiliului Local al Sectorului 1, membrii 

supleanŃi vor fi: 

- Cătălin Teodorescu    - consilier local; 

- Cristina Steliana Dinu  - consilier local; 

 (3) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în 

prezenŃa tuturor membrilor, iar deciziile se iau cu votul majorităŃii 

membrilor. 

 Art. 6. – Se numeşte Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor 

ce ar putea fi formulate împotriva deciziilor comisiei de evaluare a 

ofertelor, comisie ce va avea următoarea componenŃă: 

- Florin Nicolae Andrei Diaconescu - consilier local; 

- Alecsandru Diaconescu consilier local; 

- un reprezentant al DirecŃiei UtilităŃi Publice; 
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- un reprezentant al DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane; 

- un reprezentant al DirecŃiei Management Economic; 

 Art. 7.  (1) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să 

semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, 

toate înscrisurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a 

dispoziŃiilor prezentei hotărâri. 

 (2) De asemenea, se deleagă Primarul Sectorului 1 să 

semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, 

contractul de închiriere a spaŃiului comercial menŃionat la art. 1 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 8. - Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1, DirecŃia UtilităŃi Publice, 

DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Management Economic, DirecŃia 

Juridică şi Resurse Umane, membrii comisiilor de evaluare şi de 

soluŃionare a contestaŃiilor şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     175 

Data:   05.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aaddooppttaarreeaa  uunnoorr  mmăăssuurrii  ppeennttrruu  pprreeîînnttââmmppiinnaarreeaa  

eeffeecctteelloorr  sseezzoonnuulluuii  rreeccee  ––  iiaarrnnaa  22001122--22001133  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei InspecŃie din cadrul 

PoliŃiei Locale Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Ordinului AutorităŃii NaŃionale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de UtilităŃi Publice nr. 110/2007 

privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităŃilor; 

 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 din 

Actul Aditional 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; 
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 Având în vedere adresa SC. Compania Romprest Service 

S.A.nr. 2497/20.08.2012 înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu 

nr. 24706/20.08.2012. 

 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 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. În vederea constituirii de către S.C. COMPANIA 

ROMPREST SERVICE S.A. a stocului de materiale 

antiderapante ce vor fi utilizate pe raza Sectorului 1 pentru 

prevenirea şi combaterea poleiului şi a îngheŃului în perioada de 

iarnă 2012-2013, se mandatează Directorul DirecŃiei InspecŃie din 

cadrul PoliŃiei Locale Sector 1 să aprobe materialele 

antiderapante ce vor fi utilizate pe raza Sectorului 1, respectiv 

cantităŃile estimate de material antiderapant, precum şi tarifele de 

transport şi achiziŃie a acestora, în baza fişei de calcul ce va fi 

prezentată de către operatorul SC. COMPANIA ROMPREST 

SERVICE S.A. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InspecŃie din cadrul 

PoliŃiei Locale Sector 1, DirecŃia Management Economic şi 
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Serviciul Secretariat General, AudienŃe, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     176 

Data:   05.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.298/23.07.2009 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  aferenŃi 

obiectivului  de investiŃii „Consolidare şi modernizare Corpul 

A - Spitalul Clinic de UrgenŃă Bucureşti”, 

situat în Calea Floreasca nr.8, sector 1, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit art.4, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1  nr.298/23.07.2009 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici  aferenŃi obiectivului  de investiŃii „Consolidare 
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şi modernizare Corpul A - Spitalul Clinic de UrgenŃă Bucureşti”, 

situat în Calea Floreasca nr.8, sector 1, Bucureşti 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă  modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.298/23.07.2009 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici  aferenŃi obiectivului  de investiŃii „Consolidare 

şi modernizare Corpul A - Spitalul Clinic de UrgenŃă Bucureşti”, 

situat în Calea Floreasca nr.8, sector 1, Bucureşti, conform 

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

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvâŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

DirecŃia Management Economic, DirecŃia InvestiŃii şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe   vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.      
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.: 177 

Data: 05.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii “Construire complex comercial 

multifuncŃional PiaŃa Agroalimentară Mureş” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 1; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

239/2001 privind unele măsuri de îmbunătătire a activităŃii în 

pieŃele agroalimentare din municipiul Bucureşti; 

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

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii “Construire complex comercial 

multifuncŃional PiaŃa Agroalimentară Mureş”, pe terenul situat în 

str. Mures, nr. 18-24, sector 1, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. - Primarul Sectorului 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 

1, DirecŃia Management Economic şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     178 

Data:   05.09.2012 
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MUNICIPIUL  BUCUREŞTI               

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1           

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  bbuuggeettuulluuii    ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  

ddee    vveenniittuurrii    şşii    cchheellttuuiieellii  

aall    CCoonnssiilliiuulluuii    LLooccaall    SSeeccttoorr  11  ppee  aannuull    22001122  

  

 Vazând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  şi  

Raportul  de  specialitate  întocmit  de  DirecŃia  Management 

Economic; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind  

bugetul de stat pe anul 2012; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea 

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

de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de 

încheiere a exerciŃiului bugetar; 
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 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 1.394.074,19 

mii lei se rectifică rămânând la aceeaşi valoare, conform anexei 

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

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 

815.600,72 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 

578.473,47 mii lei; 

 

  Art.2.  Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 

1.088.319,41 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel : 

 

 Veniturile bugetului local în sumă de 1.062.290,59 mii lei şi 

sunt repartizate pe secŃiuni, conform anexei nr.1.1, astfel: 
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- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 

785.053,61 mii lei; 

-       SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 

277.236,98 mii lei; 

 

 Veniturile bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii în valoare de 

26.028,82 mii lei nu se rectifică şi sunt repartizate pe secŃiuni, 

astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 25.778,10 

mii lei; 

-  SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 250,72 mii 

lei; 

 

 Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului general consolidat al  

Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.394.074,19 mii lei, 

conform anexei nr.1, după cum urmează : 

  

 Bugetul local în sumă de 1.142.235,17  mii lei se rectifică 

rămânând la aceeaşi valoare şi este structurat pe secŃiuni, 

conform anexei nr. 1.2, astfel : 

 

 1.142.235,17 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care : 
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 SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 785.053,61  

mii lei; 

 SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  357.181,56 

mii lei; 

 

 (2) 44.978,13 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 

51.02, din care : 

 -  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 34.766,53 mii 

lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 10.211,60 mii 

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

 

 3)  30.979,55 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale 

capitolul 54.02, din care : 

  -  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 28.986,28 mii 

lei; 

 SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 1.993,27 mii lei, 

se rectifică conform anexei nr. 1.2.1.2 ( 1.2.1.2.1 ); 

 

 (4) 43.200,00 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria 

Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, din care: 

  SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 43.200,00 mii 

lei, nu se rectifică; 

 

 (5) 526,40 mii lei pentru Apărare NaŃională capitolul 60.02, 

din care :   
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 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 515,00 mii lei; 

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

nu se rectifică; 

 

 (6) 46.450,61 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă 

NaŃională capitolul 61.02, din care : 

 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 22.110,00 mii 

lei; 

  - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 24.340,61 mii 

lei, nu se rectifică; 

 

  (7) 263.506,03 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02, din 

care:  

 - Sectiunea de funcŃionare este în sumă de 244.154,92 mii 

lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 19.351,11 mii 

lei, conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1; 1.2.1.3.1.1; 

1.2.1.3.1.1.1; 1.2.1.3.1.1.2; 1.2.1.3.1.2; 1.2.1.3.1.2.1; 

1.2.1.3.1.2.2; 1.2.1.3.1.2.3; 1.2.1.3.1.3; 1.2.1.3.1.4; 1.2.1.3.2); 

 

 (8) 35.192,50 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din 

care :  

 -  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 10.241,50 mii 

lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 24.951,00 mii 

lei, se rectifică conform anexei nr 1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 
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 (9) 132.003,14 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie 

capitolul 67.02, din care : 

 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 101.345,03 mii 

lei ; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 30.658,11 mii 

lei, se rectifică conform anexei nr 1.2.1.5 (1.2.1.5.1); 

 

  (10) 146.933,50 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială 

capitolul 68.02, din care :  

 -  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 105.782,40 mii 

lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 41.151,10 mii 

lei, nu se rectifică; 

 

 (11) 215.842,96 mii lei pentru capitolul 70.02 LocuinŃe, 

Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 

 -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 20.650,00 mii 

lei; 

 -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 195.192,96 mii 

lei, nu se rectifică; 

 

  (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; 
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 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 308,50 mii lei, 

se rectifică conform anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1); 

 

  (13) 40.054,33 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, 

din care :  

 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 38.301,95 mii 

lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 1.752,38 mii lei, 

nu se rectifică; 

 

 (14) 7.259,52 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare 

multifuncŃionale 87.02, din care: 

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

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 7.259,52 mii lei, 

nu se rectifică. 

 

   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 
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exerciŃiului bugetar, pe cele doua secŃiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale 

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

se reportează în exercitiul financiar următor şi se utilizează, în 

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

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

 

 Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral 

sau parŃial din venituri proprii în sumă de 31.192,83 mii lei nu se 

rectifică şi este repartizat pe secŃiuni, astfel :  

 

(1) 31.192,83 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 

50.10, nerectificându-se, din care: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 

30.547,11 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 645,72  

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) 18.575,91 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.10, din 

care :  
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 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 18.325,19 mii 

lei;  

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 250,72 mii lei, 

nu se rectifică; 

 

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

68.10, din care: 

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

se rectifică; 

 

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

publică capitolul 70.10, din care: 

 -  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 10.088,00 mii 

lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 395,00 mii lei, 

nu se rectifică. 

 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de funcŃionare în 

valoare de 4.769,01 mii lei este finanŃat din excedentul anilor 

precedenŃi. 

  Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de dezvoltare în 

valoare de 395,00 mii lei este finanŃat din excedentul anilor 

precedenŃi. 
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 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2012 în sumă 

de 220.646,19 mii lei nu se rectifică şi este repartizat pe 

secŃiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

 (1)  220.646,19 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.06, nu se rectifică, din care : 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 0,00 mii 

lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 220.646,19  

mii lei; 

 

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

servicii şi dezvoltare publică, nerectificându-se. 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 557.720,96 

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

 -   336.429,05 mii lei – buget local ; 

     220.646,19 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi 

externe si interne ;   

 -  645,72 mii lei –  suma alocată pentru instituŃii publice şi 

activităŃi finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii ; 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

UnităŃile de învăŃământ din Sectorul 1, DirecŃia Management 
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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.:     179 

Data:   05.09.2012 



116 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTARÂRE 

privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al 

municipiului Bucureşti a unei finanŃări rambursabile 

interne/externe, în baza garanŃiilor proprii, de la bănci 

comerciale sau alte instituŃii de credit pentru finanŃarea unor 

obiective de investiŃii, 

în valoare de 182.000.000 euro sau contravaloare în lei 

 

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

art. 45, alin. (2), art. 63, alin. (1), lit. c) şi alin. (4), lit. c), precum şi 

ale art. 115, alin. (1), lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării 

de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind 

aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi 

modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciŃiului bugetar şi ale Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 privind 

aprobarea exercitarii de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 
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a atribuŃiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe 

pentru investiŃii; 

 Având în vedere prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. 

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

modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale 

Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, 

componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 łinând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 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 Codului civil, referitoare la 

contracte sau convenŃii,  

 Luând act de:  

a)  expunerea de motive prezentată de Primarul 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în calitatea sa de iniŃiator; 

b) raportul comun al DirecŃiei Management Economic şi 

DirecŃiei InvestiŃii din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, înregistrat sub  nr. G 1270/04.09 2012;  
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 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare 

pentru realizarea investiŃiilor publice de interes local, ale căror 

documentaŃii tehnico-economică au fost aprobate prin Hotărârile 

Consiliului Local nr. 90/2012, 156/2011, 173/2011 şi 162/2012 

menŃionate în anexa la prezenta,  

    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă contractarea directă de către Sectorul 1 

al municipiului Bucureşti a unei finanŃări rambursabile 

interne/externe de la bănci comerciale sau alte instituŃii de credit 

în valoare de 182.000.000 euro sau contravaloarea în lei, în baza 

garanŃiilor proprii, cu o maturitate de  minim 20 de ani.  

 Art. 2. - Contractarea finanŃării rambursabile prevăzute la 

art. 1 se face pentru realizarea investiŃiilor publice de interes 

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

prezenta hotărâre.  

 Art. 3. - Din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti se asigură integral plata:  

   a) serviciului anual al datoriei publice locale;  

   b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării 

obiectivelor de investiŃii de interes local;  

   c) alte cheltuieli neeligibile ale finanŃării rambursabile 

menŃionate la art. 1.  
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 Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice 

locale, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să publice pe 

pagina de internet a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti 

următoarele date:  

   a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor 

locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;  

   b) valoarea finanŃării rambursabile contractate/garantate 

în valuta de contract;  

   c) gradul de îndatorare a Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti;  

   d) durata serviciului datoriei publice locale, cu 

precizarea perioadei de graŃie şi a perioadei de rambursare a 

finanŃării rambursabile;  

   e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente 

fiecărei finanŃări rambursabile;  

   f) plăŃile efectuate din fiecare finanŃare rambursabilă.  

   (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima 

decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub 

sancŃiunile prevăzute de lege.  

 Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.  

 Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul 

Secretarului Sectorului 1, în termenul prevăzut de lege, 

Primarului Sectorului 1 şi Prefectului municipiului Bucureşti şi se 

aduce la cunoştinŃă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al 
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Municipiului Bucureşti, precum şi pe pagina de internet 

www.primariasector1.ro.  

 

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     180 

Data:   05.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTARÂRE 

privind aprobarea contractării directe a unei finanŃări 

rambursabile interne/externe 

de către AdministraŃia PieŃelor Sector 1, de la bănci 

comerciale sau 

instituŃii de credit,  în valoare de 17.990.700 euro sau 

contravaloarea în lei, 

pentru finanŃarea obiectivului de investiŃii ”Construire 

Complex comercial multifuncŃional PiaŃa Agroalimentară 

Mureş” 

 

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

art. 45, alin. (2),  art. 63, alin. (1), lit. c) şi alin. (4), lit. c), precum şi 

ale art. 115, alin. (1), lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării 

de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind 

aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi 

modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciŃiului bugetar şi ale Hotărârii 
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Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 privind 

aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 

a atribuŃiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe 

pentru investiŃii; 

 Având în vedere prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. 

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

modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale 

Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, 

componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 łinând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 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 Codului civil, referitoare la 

contracte sau convenŃii; 

 Luând act de:  

a) expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 

1 al Municipiului Bucureşti, în calitatea sa de iniŃiator; 
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b) raportul de specialitate al Administrației Pietelor 

Sector 1, înregistrat sub nr. 527/05.09.2012;  

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare 

pentru realizarea investiŃiei publice de interes local, a cărei 

documentaŃie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 178/05.09.2012  privind indicatorii tehnico-

economici  aferenŃi  obiectivului de investiŃii ”Construire Complex 

comercial multifuncŃional PiaŃa Agroalimentară Mureş”; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contractarea directă a unei finanŃări 

rambursabile interne/externe de către AdministraŃia  PieŃelor 

Sector 1, de la bănci comerciale sau alte instituŃii de credit în 

valoare de 17.990.700 euro sau contravaloarea în lei, cu o 

maturitate de  minim 20 de ani.  

 Art. 2. Contractarea finanŃării rambursabile prevăzute la art. 

1 se face pentru realizarea investiŃiilor publice de interes local, 

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

hotărâre.  

 Art. 3. Din bugetul propriu al Administrației Pietelor Sector 

1 se asigură integral plata : 

a) ratelor scadente, dobânzilor ți comisioanelor aferente 

împrumutului contractat; 
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b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor 

de investiŃii de interes local;  

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanŃării rambursabile 

menŃionate la art. 1.   

 Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi 

directorul AdmnistraŃiei PieŃelor Sector 1.            

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     181 

Data:   05.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea garantării de către Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti a unei finanŃări rambursabile 

interne/externe contractată de către AdministraŃia PieŃelor 

Sector 1, 

de la bănci comerciale sau instituŃii de credit,  în valoare de 

17.990.700 euro sau contravaloarea în lei pentru finanŃarea 

obiectivului de investiŃii 

”Construire Complex comercial multifuncŃional PiaŃa 

Agroalimentară Mureş” 

 

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

art. 45, alin. (2), art. 63, alin. (1), lit. c) şi alin. (4), lit. c), precum şi 

ale art. 115, alin. (1), lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării 

de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind 

aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi 

modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciŃiului bugetar şi ale Hotărârii 
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Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 privind 

aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 

a atribuŃiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe 

pentru investiŃii; 

 Având în vedere prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. 

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

modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale 

Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, 

componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 łinând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 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 Codului civil, referitoare la 

contracte sau convenŃii,  

 Luând act de:  

a) expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 

1 al Municipiului Bucureşti, în calitatea sa de iniŃiator; 
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b) raportul de specialitate al Directiei Management 

Economic, înregistrat sub nr. G 1271/04.09.2012;  

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare 

pentru realizarea investiŃiei publice de interes local, a cărei 

documentaŃie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 178/05.09.2012  privind indicatorii tehnico-

economici  aferenŃi  obiectivului de investiŃii ”Construire Complex 

comercial multifuncŃional PiaŃa Agroalimentară Mureş”; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 181/05.09.2012 privind aprobarea contractării directe a unei 

finanŃări rambursabile interne/externe de către AdministraŃia 

PieŃelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituŃii de credit,  

în valoare de 17.990.700 euro sau contravaloarea în lei, pentru 

finanŃarea obiectivului de investiŃii ”Construire Complex 

commercial multifuncŃional PiaŃa Agroalimentară Mureş”; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă garantarea de către Sectorul 1 al 

Municipiului Bucuresti a unei finanŃări rambursabile 

interne/externe contractată direct de către AdministraŃia  PieŃelor 

Sector 1, de la bănci comerciale sau alte instituŃii de credit în 

valoare de 17.990.700 euro sau contravaloarea în lei, cu o 

maturitate de  minim 20 de ani. 
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 Art. 2. - Garantarea finanŃării rambursabile prevăzute la art. 

1 se face pentru realizarea obiectivului de investiŃii ”Construire 

Complex comercial multifuncŃional PiaŃa Agroalimentară Mureş”.  

 Art. 3. - Din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucuresti se va garanta  plata:  

a) serviciului anual al datoriei publice locale;  

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor 

de investiŃii de interes local;  

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanŃării rambursabile 

menŃionate la art. 1.  

 Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice 

locale, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să publice pe 

pagina de internet a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

următoarele date:  

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor 

locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;  

b) valoarea finanŃării rambursabile contractate/garantate 

în valuta de contract;  

c) gradul de îndatorare a Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti;  

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea 

perioadei de graŃie şi a perioadei de rambursare a finanŃării 

rambursabile;  

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente 

fiecărei finanŃări rambursabile;  

f) plăŃile efectuate din fiecare finanŃare rambursabilă.  
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(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima 

decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub 

sancŃiunile prevăzute de lege.  

 Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi 

directorul AdministraŃiei PieŃelor Sector 1.  

 Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul 

Secretarului  Sectorului 1, în termenul prevăzut de lege, 

Primarului Sectorului 1 şi Prefectului municipiului Bucureşti şi se 

aduce la cunoştinŃă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti, precum şi pe pagina de internet 

www.primariasector1.ro 

                  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     182 

Data:   05.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînncchheeiieerriiii  ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee  îînncchhiirriieerree  

ppeennttrruu  iimmoobbiilleellee  ddiinn  ssttrr..  BBuuccuurreeșșttiiii  NNooii  nnrr..112222  ((ccllăăddiirree))șșii  ssttrr..  

DDuueettuulluuii  nnrr..22  ((tteerreenn  aaddiiaacceenntt))    SSeeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeşşttii  

ppeennttrruu    ddeessffăăşşuurraarreeaa  aaccttiivviittăăŃŃiiii  ŞŞccoolliiii  SSppeecciiaallee  nnrr..  1100  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar si UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziŃiilor Legii  nr. 1/2011, a educaŃiei naŃionale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma adresei nr. 2705/ 22.03.2012 primite din partea 

Şcolii Speciale nr. 10; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local nr.  171/ 27.08.2012; 

 Luând în considerare oferta S.C. ROMTEN IMOBILIARE 

S.R.L. înregistrată la A.U.I.P.U.S.P. cu nr. 5867/ 24.08.2012; 
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 În baza Proceselor – verbale din data de 03.09.2012, 

05.09.2012 și din 06.09.2012  privind negocierea clauzelor unui 

contract de închiriere a imobilelor de la adresele din str. 

Bucureștii Noi nr. 122 și str. Duetului nr. 2; 

 În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE:: 

 

 Art. 1.- (1) Se aprobă  încheierea, în condiŃiile legii, pe o 

perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act 

adiŃional, a imobilului (cladire D+P+4E) din Str. Bucureştii Noi nr. 

122, Sector 1, Bucureşti, având suprafaŃa desfăşurată = 1.043 m2 

şi a terenului adiacent în suprafaŃă = 360 m2 între proprietara S.C. 

ROMTEN IMOBILIARE S.R.L. şi Consiliul Local al Sectorului I 

prin AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 pentru şcoala Specială nr. 10, 

conform contractului din Anexa la prezenta Hotărâre. 

 (2) PreŃul de închiriere este, conform negocierilor purtate, 

de 9 Euro/ mp pentru clădire (9.387 Euro) şi 2 Euro/ mp pentru 

teren (720 Euro), rezultând un total al chiriei de 10.107 euro/ 

luna, plătibili la cursul din data de 15 ale fiecărei luni. 
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 (3) SpaŃiile închiriate vor fi folosite de chiriaş pentru 

continuarea desfăşurarii activităŃii Şcolii Speciale nr. 10. 

 Art.2. Se împuterniceşte doamna Stoican Paula-

Paraschiva, Director al Şcolii Speciale nr. 10 să se semneze, în 

numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul 

de închiriere menŃionat la art. 1. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

membrii comisiei menŃionată la art.2, 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.:     183 

Data:   13.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

                                             

HOTĂRÂRE 

privind numirea unei comisii de negociere a clauzelor unui 

contract de vânzare-cumpărare sau de închiriere pentru 

imobilul din str. Rabat nr. 10-12-14 București sectorul 1 

pentru continuarea activitățțțții Grădinițțțței de copii nr. 252 

 

 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; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziŃiilor Legii  nr. 1/2011, a educaŃiei naŃionale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând  oferta avansată de proprietarele Iorga Sanda 

Sarmiza şi Osiceanu Ileana înregistrata la A.U.I.P.U.S.P. cu nr. 

6265/ 06.09.2012; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de Validare; 

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

art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 
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administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE:: 

 

 Art.1. Se numeşte Comisia pentru pentru negocierea 

clauzelor unui contract de vânzare-cumpărare ori a unui contract 

de închiriere cu proprietarii imobilului din str. Rabat nr. 10-12-14 

Sector 1 Bucureşti, pentru continuarea activităŃii unităŃii de învăŃ 

ământ preuniversitar de stat – GrădiniŃa de copii nr. 252, comisie 

ce va fi  alcătuită din: 

- Cristian Teodor Dumitrescu - consilier local; 

- Silvică Tăsel Stan- consilier local; 

-  Mihai Alexandru Iorgulescu- consilier local; 

- Mihai Cucu - reprezentant al AdministraŃiei UnităŃilor 

de ÎnvăŃământ Preuniversitar Ńi UnităŃŃilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

- Florica Vârlan - reprezentant al AdministraŃiei 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

- IonuŃ Manea - reprezentant al AdministraŃiei UnităŃilor 

de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector 1 



135 

 

 Art. 2.- La finalul negocierilor, în raport de rezultatul 

acestora, Contractul de vânzare-cumpărare sau Contractul de 

închiriere va fi înaintat spre aprobare Consiliului Local Sector 1 . 

 Art. 3. - Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

Comisia desemnată vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     184 

Data:   13.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenŃi unui obiectiv de investiŃii 

din cadrul Programului de reabilitare, 

consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult. 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi  

Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii prin care se propune 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi unui obiectiv de 

investiŃii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi 

restaurare lăcaşuri de cult. 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, impozite şi taxe locale, precum şi avizele 

Comisiei Tehnico - Economice ; 

 Potrivit Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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 łinând cont de prevederile H.G.R. nr. 1273/2005 pentru 

aprobarea Programului naŃional “Lăcaşurile de cult –centre 

spirituale ale comunităŃii”; 

 Având în vedere Protocolul privind parteneriatul între 

Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureştilor şi Consiliul Local al 

Sectorului 1; 

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

alin. (1) lit. b, din Legea nr. 215/ 2001, privind administraŃia 

publică locală, republicată. 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 – BUCUREŞTI 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

unui obiectiv de investiŃii din cadrul Programului de 

reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult conform 

Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie. 

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

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     185 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennŃŃii  

oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiŃŃiiii  ccoonnssttâânndd  îînn  

”” IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREEAA  SSIISSTTEEMMUULLUUII  PPEENNTTRRUU  MMOONNIITTOORRIIZZAARREEAA  

CCEENNTTRRAALLIIZZAATTĂĂ  AA  CCEENNTTRRAALLEELLOORR  TTEERRMMIICCEE,,    

SSUUPPRRAAVVEEGGHHEERREEAA  AAUUTTOORRIIZZAATTĂĂ  CCEENNTTRRAALLIIZZAATTĂĂ  AA  

IINNSSTTAALLAAłłIIIILLOORR  ŞŞII  EECCHHIIPPAAMMEENNTTEELLOORR  AAFFEERREENNTTEE  

CCEENNTTRRAALLEELLOORR  TTEERRMMIICCEE,,  OOPPEERRAAłłIIUUNNII  DDEE  SSEERRVVIICCEE,,  

ÎÎNNTTRREEłłIINNEERREE  ŞŞII  RREEVVIIZZIIII  AA  IINNSSTTAALLAAłłIIIILLOORR  ŞŞII  

EECCHHIIPPAAMMEENNTTEELLOORR  MMOONNIITTOORRIIZZAATTEE,,  LLUUCCRRĂĂRRII  DDEE  

ÎÎNNTTRREEłłIINNEERREE  AA  SSPPAAłłIIIILLOORR  TTEEHHNNIICCEE  ŞŞII  AA  CCEENNTTRRUULLUUII  DDEE  

MMOONNIITTOORRIIZZAARREE,,  PPEE  OO  PPEERRIIOOAADDĂĂ  DDEE  44  AANNII,,    PPEENNTTRRUU  

UUNNIITTĂĂłłIILLEE  DDEE  ÎÎNNVVĂĂłłĂĂMMÂÂNNTT  PPRREEUUNNIIVVEERRSSIITTAARR  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  

AADDMMIINNIISSTTRRAARREEAA  AA..UU..II..PP..UU..SS..PP..  SSeeccttoorr  11””  

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate 

întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar 

şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale; 
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 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(2) şi art.115, 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii ce presupune ”Implementarea Sistemului 

pentru monitorizarea centralizata a centralelor termice,  

supravegherea autorizata centralizata a instalatiilor si 

echipamentelor aferente centralelor termice, operatiuni de 

service, intretinere si revizii a instalatiilor si echipamentelor 

monitorizate, lucrari de intretinere a spatiilor tehnice si a centrului 

de monitorizare, pe o perioada de 4 ani,  pentru unitatile de 

invatamant preuniversitar aflate in administrarea A.U.I.P.U.S.P. 

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

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

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvâŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 

şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.      

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     186 

Data:  27.09.2012  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui ajutor financiar Bisericii Sfântul 

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

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

execuŃie baldachine, mozaic pangar, cadru clopote, instalaŃie 

climatizare, instalaŃie supraveghere şi amenajări exterioare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii; 

 Luând în considerare Raportul  Comisiei de studii, 

prognoze economico-sociale, impozite şi taxe locale; 

 Potrivit Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

 łinand seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului NaŃional 

“Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităŃii”; 
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 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din OrdonanŃa 

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

financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând cultelor religioase 

recunoscute din România, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin.(2), art. 81, alin. (2), lit. s) coroborat 

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

publice locale, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRAŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în valoare 

de 654.124,00 lei Bisericii Sfântul Nicolae ”Dintr-o Zi” din 

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

realizării lucrărilor de execuŃie baldachine, mozaic pangar, cadru 

clopote, instalaŃie climatizare, instalaŃie supraveghere şi 

amenajări exterioare. 

 Art. 2. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între 

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

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

potrivit Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

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

numele Consiliului Local al Sectorului 1 protocolul de colaborare 

menŃionat la art. 2. 

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

Management Economic, Serviciul LegislaŃie şi Spatii cu altă 

destinaŃie decât cea de locuinŃă şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     187 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei Galileea – 

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

Sector 1 în vederea restaurării în tempera a picturii interioare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1şi Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, impozite şi taxe locale; 

 Potrivit Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinand seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului NaŃional 

“Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităŃii”; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din OrdonanŃa 

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

financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând cultelor religioase 
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recunoscute din România, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin.(2), art. 81, alin. (2), lit. s) coroborat 

cu art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraşiei 

publice locale, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în valoare 

de 621.615,00 lei Parohiei Galileea – Străuleşti din Bucuresti, 

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

în tempera a picturii interioare. 

 Art. 2. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între 

Consiliul Local al Sectorului 1 şi Parohia Galileea – Străuleşti din 

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

Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărare de 

consiliu. 

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

numele Consiliului Local al Sectorului 1 protocolul de colaborare 

menŃionat la art. 2. 

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

Management Economic, Serviciul LegislaŃie şi Spatii cu altă 
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destinaŃie decât cea de locuinŃă şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     188 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui sprijin financiar AsociaŃiei “Clubul de 

EchitaŃie Bucureşti” 

 

 Văzând Expunerea  de  motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi raportul de specialitate întocmit de Serviciul Imagine, 

Cultură, Presă şi Informatică; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de  studii, 

prognoze economico-sociale, impozite şi taxe locale ; 

 Potrivit prevederilor Legii 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor art.3 din Legea educaŃiei fizice şi 

sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de adresa AsociaŃiei „Clubul de EchitaŃie 

Bucureşti” înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 

28933/26.09.2012; 

 În temeiul art.45 alin.(2), art.80, art.81 alin.(2), lit.„o” şi 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar 

AsociaŃiei „Clubul de EchitaŃie Bucureşti” pentru următoarele 

obiective: 

a) realizarea lucrărilor de amenajare şi renovare a 

spaŃiilor bazei hipice situate în Bucureşti, Str. Jandarmeriei nr. 2, 

Sector 1; 

b) procurarea materialelor sportive necesare desfăşurării 

activităŃilor specifice; 

c) participarea la competiŃii interne şi internaŃionale; 

d) alte obiective stabilite de comun acord de către părŃi. 

 Art. 2. - Drepturile şi obligaŃiile părŃilor, modul de realizare a 

investiŃiilor  precum şi modul de acordare a ajutorului prevăzut la 

art. 1 vor fi stabilite în protocolul ce va fi încheiat în acest sens de 

către părŃi, protocol al cărui model-cadru se regăseşte în Anexa   

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

consiliu. 

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

în numele Consiliului Local al Sectorului 1 toate înscrisurile 

necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri de consiliu. 
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 Art. 4. - Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi Informatică şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     189 

Data:  27.09.2012 



151 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de functii  şi 

Regulamentului de Organizare si Functionare 

ale AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar 

şi a UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de 

AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi a UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul Primăriei 

Sectorului 1 ;    

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu, 

precum Ńi Raportul Comisiei de cultură, învăŃământ, sport, mass 

media şi culte; 

 łinând seama de prevederile : 

 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare ; 
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 Legii nr. 40/2011-Codul Muncii al României pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003-Codul Muncii;  

 Hotărârii Guvernului României nr. 1096/2002 privind 

trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unele unităŃi 

sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din 

administrarea Ministerului SănătăŃii şi Familiei în domeniul public 

al Municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale 

sectoarelor Municipiului Bucureşti ; 

 Hotărârii Guvernului României nr. 2192/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind finanŃarea şi 

administrarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat ; 

 OrdonanŃei Guvernului României nr. 70/2002 privind 

administrarea unităŃilor sanitare publice de interes judeŃean şi 

local, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 146/26.07.2012 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare si Functionare si a 

Regulamentului Intern al AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

 In baza dispozitiei Primarului nr. 4860/ 03.09.2012, 

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

alin.(1), lit.”b”din Legea nr.215/23.04.2001 administraŃiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 



153 

 

 Art.1 – Se aprobă Organigrama AdministraŃiei UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

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

hotărâre. 

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

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector 1, conform Anexei nr. 2,  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3 – Se aprobă Regulamentul de Organizare si 

Functionare al AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, conform 

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

 Art.4 – Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

DirecŃia Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 
 PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ 
Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 
 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 
Moldoveanu 

 

Nr.:     190 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenŃei nominale a  Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap  Sector 1 şi 

acordarea indemnizaŃiei de şedinŃă 

 

 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1 

precum şi Raportul de Specialitate al Secretarului Sectorului 1; 

 Luând în considerare raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu, precum şi 

Raportul Comisiei de sănătate şi protecŃie socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap, 

republicată, cu modificări şi completări; 

 łinând seama de dispoziŃiile Legii nr. 136/2012 privind 

aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 84/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;  
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 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

111/28.06.2011 de stabilire a componenŃei Comisiei de Evaluare 

a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 ; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă componenŃa nominală a Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap  Sector 1, astfel: 

Preşedinte:  Florica Popescu-medic primar expertiză grad I; 

Membri:    Ulican Mihaela-medic primar; 

      Cojocaru Doina-psiholog; 

      Monica Olaru-reprezentant ONG; 

     Camelia Voicicovschi-asistent social; 

 Art. 2 Se aprobă acordarea indemnizaŃiei de şedinŃă pentru 

preşedinte şi membrii Comisiei, echivalentul a 1% din 

indemnizaŃia Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, din 

bugetul local al sectorului 1. 

 Art. 3 Pe data aprobării prezentei Hotărâri, încetează 

aplicarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 111/2011 de 

stabilire a componenŃei Comisiei de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap Sector 1. 
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 Art. 4 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, persoanele nominalizate la art. 1 şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

Hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     191 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1      

  

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Ministerului FinanŃelor Publice – AgenŃia 

NaŃională de Administrare Fiscală transmiterea în domeniul 

public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 1 a unui bun imobil 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi raportul de specialitate întocmit 

de către DirecŃia InvestiŃii din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 ; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu; 

 Conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 175 din OrdonanŃa 

Guvernului nr. 92/2003 – Codul de procedură fiscală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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 łinând seama de adresa Primăriei Sectorului 1 nr. 

1431/23370/2012 înaintată către S.C. CORD S.A.Buzău – 

România prin care se manifesta interesul în vederea preluării, 

prin dare în plată, a unui teren în suprafaŃă de 17.082 mp situat în 

Bucureşti, Str. Carierei nr. 34, Sector 1; 

 Văzând adresa S.C. CORD S.A. Buzău România 

nr.1115/20.09.2012 înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu nr. 

28026/20.09.2012; 

 În temeiul art. 45 alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se solicită Ministerului FinanŃelor Publice – AgenŃia 

NaŃională de Administrare Fiscală iniŃierea unui proiect de 

hotărâre de Guvern care să aibă ca obiect transmiterea în 

domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1 a bunului imobil reprezentând 

construcŃie C21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 cu o suprafaŃă construită 

la sol de 2842 mp şi teren în suprafaŃă de 17082 mp, situat în str. 

Carierei nr. 34, Sector 1, Bucureşti şi identificat potrivit Anexei nr. 

1 a prezentei hotărâri de consiliu. 
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 Art. 2. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze 

în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 toate 

înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1. 

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

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     192 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea  unui ajutor financiar, în sumă de 600 

lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării 

contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Marioara , 

ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale 

 

 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; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, 

precum și Raportul Comisiei de sănătate și protecție socială; 

 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. 116/2002 privind 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, ale Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări şi 

completări şi ale Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări; 
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 Luând în considerare şi prevederile  Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr.120/24.02.2005 pentru aprobarea 

metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor 

marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială 

şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi 

modalitatile de interventie, cu modificări şi completări ulterioare; 

 Având în vedere Raportul de găzduire în Centrul Maternal 

pentru cuplul mamă-copii ARMEAN  NADIA MARIOARA și  

FLOREA ADRIAN CONSTANTIN, ARMEAN VICTORIA 

NICOLETA,  ARMEAN LUCIAN FLORIN  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), ale art. 81 alin. (2) 

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificări şi 

completări, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art 1. Se aprobă acordarea de către Primarul Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti, a unui ajutor financiar în sumă de 600 

lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării 

contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Marioara , ca 

măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale. 

 Art. 2 (1) Se autorizează DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 să efectueze plata 
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ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de 

Primarului Sectorului 1, din bugetul de venituri şi cheltuieli al 

instituŃiei. 

 (2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform 

procedurilor aplicabile in cazul Hotărârii  Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei 

de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate social 

şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului 

separării copilului de familia sa, precum şi modalitatile de 

interventie, cu modificări şi completări ulterioare. 

  Art.3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     193 

Data:  27.09.2012 

      

  



163 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea în de-al doilea semestru 

al anului 2012, a Planului de ocupare a funcŃiilor publice pe 

anul 2012 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 (anexa nr. 1),  aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 169 din 28.09. 2011 modificată şi 

completată ulterior 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

raportul de specialitate întocmit de către  DirecŃia Juridică şi  

Resurse Umane: 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu ; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

   În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din InstrucŃiunile 

pentru elaborarea planului de ocupare a funcŃiilor publice 

aprobate prin Ordinul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici 

nr. 7660/2006; 

 Cu respectarea dispoziŃiilor Legii nr. 13/2011 privind 

aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 63/2010 
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pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare; 

  Cu respectarea prevederilor Legii nr. 202/2010 – privind 

unele măsuri pentru accelerarea soluŃionării proceselor; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

  Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare;   

 Luând în considerare propunerile privind modificarea şi 

completarea planului de ocupare a funcŃiilor publice pentru anul 

2012, pentru aparatul de specialitate  înaintate AgenŃiei NaŃionale 

a FuncŃionarilor Publici  prin adresa înregistrată sub nr. I 

/1187/26.09.2012.  

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică şi se completează art.1 şi anexa nr. 1 

din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 169 din 28.09. 
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2011 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 4/ 11.01.2012 şi prin Hotărârea Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 63/ 28.03.2012 şi va avea următorul cuprins: 

 “Se aprobă modificarea şi completarea Planului de 

ocupare a funcŃiilor publice pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, pe anul 2012 conform anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din  prezenta hotărâre, astfel cum 

a fost modificat şi completat„ ;   

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

aparatului de specialitate precum şi de la nivelul institutŃiilor 

publice subordonate poate fi modificat semestrial, cu înştiinŃarea 

AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici.   

 (2) Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti va înştiinŃa AgenŃia 

NaŃională a FuncŃionarilor Publici în ceea ce priveşte modificarea 

şi completarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice pentru 

aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1, pe anul 2012 

conform anexei nr. 1, care fac parte integrantă din  prezenta 

hotărâre ;   

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 169 din 28.09.2012 rămân nemodificate. 

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

4/11.01.2012 îşi încetează aplicabilitatea de la data intrării în 

vigoare a acestei hotărâri. 

 Art.3.Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti va înştiinŃa 

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici în ceea ce priveşte 

modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcŃiilor 
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publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1, 

pe anul 2012 conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din  

prezenta hotărâre ;   

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

data  comunicării.  

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, 

DirecŃia Juridică şi Resurse Umane, întregul aparat de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe,  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     194 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii    OOrrggaanniiggrraammeeii,,  SSttaattuulluuii  ddee  

ffuunnccŃŃiiii  şşii  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  

oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccŃŃiioonnaarree    aallee  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  

pprreeccuumm  şşii  aallee  iinnssttiittuuŃŃiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia Juridică şi 

Resurse Umane; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu ; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Luând în considerare politicile promovate până în prezent 

în domeniile proprii de competenŃă vizând administraŃia publică 

locală, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti trebuie să răspundă 

unor noi cerinŃe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, 

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

atribuŃii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi 

competent orientat către cetăŃean şi nevoile acestuia.  
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 Având în vedere adresa InstituŃiei Prefectului Municipiului 

Bucureşti cu numărul de înregistrare 1953 din 29 noiembrie 2011 

prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de 947, 

începând cu data de 01.01.2012, pe unitatea administrativ 

teritorială sector 1 a Municipiului Bucureşti, începând cu data de 

01.01.2012, cu excepŃia celor din cadrul capitolelor bugetare 

„ÎnvăŃământ”, „Asigurări şi asistenŃă socială” şi „Sănătate”, pentru 

care au fost stabilite standarde prin alte acte normative ce 

cuprind inclusiv normativul de personal; 

 Referitor la adresa DirecŃiei Regionale de Statistică a 

Municipiului Bucureşti nr. 727/30.06.2011, înregistrată în cadrul 

InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti, prin care se 

comunică şi populaŃia Sectorului 1 la 31 decembrie 2010, 

calculată prin metoda componentelor folosind surse de date 

administrative pentru migraŃia externă; 

 Având în vedere datele cu privire la valoarea proiectelor 

contractate şi aflate în implementare din fonduri externe 

nerambursabile (pre şi post aderare), precum şi perioadele de 

implementare, întocmite conform anexei 2 la precizările 

Ministerului AdministraŃiei şi Internelor; 

 Pentru a asigura flexibilitate şi reacŃie rapidă la normativul 

de personal stabilit, în funcŃie de realitatea concretă în cadrul 

subunităŃii administrativ teritorială Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în 

domeniile proprii de competenŃă vizând administraŃia publică 

locală, Sectorul 1 al Muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă 
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unor noi cerinŃe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, 

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

atribuŃii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi 

competent orientat către cetăŃean şi nevoile acestuia; 

 În acest context, Ńinând cont de redistribuirea normativului  

maxim de personal la nivelul subunităŃii administrativ teritorială 

Sector 1, de constrângerile bugetare, dar şi pentru încadrarea în 

fondurile alocate, se impune  o regândire a întregului sistem 

instituŃional şi reorganizarea, în regim de urgenŃă, atât a 

aparatului de specialitate, (...), cât şi a AdministraŃiei UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

instituŃii publice de interes local, cu excepŃia celor din cadrul 

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

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

normative ce cuprind inclusiv normativul de personal;   

 Prin urmare, prin desfiinŃarea unei funcŃii publice vacante 

de la nivelul aparatului de specialitate, şi înfiinŃarea unei funcŃii 

contractuale la nivelul AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, cu 

încadrarea în fondurile alocate, se impune o regândire a 

sistemului instituŃional de la nivelul instituŃiilor publice menŃionate 

şi reorganizarea prin desfiinŃarea  funŃiei publice respectiv, 

înfiinŃarea unei funcŃii contractuale raportat la necesităŃile reale, în 

regim de urgenŃă;  

  Raportat la obiectul de activitate al aparatului de 

specialitate şi atribuŃiile exercitate prin AdministraŃia UnităŃilor de 
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ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 

aflată în subordinea Consiliului Sectorului 1, precum şi 

diversitatea categoriilor de beneficiari cărora se adresează 

acestea prin acŃiunile lor, se impune cu necesitate ca măsurile de 

reorganizare instituŃională propuse să fie realizate în regim de 

urgenŃă; 

 De asemenea, urgenŃa promovării acestui act este 

justificată şi de faptul că  Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti,  

trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp 

şi fără întârzieri, plata întregii game de prestaŃii gestionate de 

aparatul de specialitate, de continuitate a activităŃii  instituțiilor 

publice de interes local etc.;  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi 

constituie elementele unei situaŃii extraordinare, ce nu suferă 

amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru 

reglementarea cadrului structurii organizatorice; 

 În vederea respectării prevederilor Legii nr. 13/2011 privind 

aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 63/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În aplicarea prevederilor Ordinului comun al ministrului 

administraŃiei şi internelor şi al ministrului finanŃelor publice nr. 

234/2698/2011 privind revizuirea mediei numărului de locuitori 

prevăzute în tabelul 2 din anexa la OrdonanŃa de urgenŃă a 

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

stabilirea unor măsuri financiare;  

 łinând seama de dispoziŃiile Legii nr. 202/2010 - privind 

unele măsuri pentru accelerarea soluŃionării proceselor, cu 

modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2004 - privind 

protecŃia personalului din autorităŃile publice, instituŃiile publice şi 

din alte unităŃi care semnalează încălcări ale legii;   

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

muncii, republicată; 

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

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

completările ulterioare şi ale Legii nr.571/2004 privind protecŃia 

personalului din autorităŃile publice, instituŃiile publice şi din alte 

unităŃi care semnalează încălcări ale legii;   

 Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010– LEGE 

CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 

285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 

fonduri publice, ale Ordinului comun al Ministerului Muncii, 

Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi  al Ministerului FinanŃelor Publice 

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

aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în 

anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice coroborate cu 

prevederile Legii nr. 283/2011 privind aprobarea OrdonanŃei de 

urgenŃă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din 
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OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 37/2008 privind 

reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, 

punctul 2., Articolul II; 

 În conformitate cu  prevederile art. 1 alin. (1)-(2) şi alin. (4) 

din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 19/2012 privind 

aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a 

responsabilităŃii fiscal – bugetare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru 

aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaŃi în cadrul fiscal-

bugetar; 

 Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

nr. 226 din 22.12.2011 privind aprobarea modificării 

Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare ale aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 62 din 28.03.2012 privind aprobarea Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale aparatului de 

specialitate, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 101 din 31.05.2012 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcŃionare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 
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 În concordanŃă cu prevederile DispoziŃiei Primarului 

Sectorului 1 nr. 4860/03.09.2012,  prin care se stabileşte numărul 

maxim de posturi de la nivelul aparatului de specialitate de 346, 

inclusiv funcŃiile de primar şi viceprimar precum şi numărul de 

posturi prevăzut pentru DirecŃia Publică de EvidenŃă a 

Persoanelor şi Stare Civilă sector 1 de 96 de posturi.  

 Văzând avizul favorabil nr. 1653585 din 18.09.2012 emis 

de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici; 

 Vazând avizul consultativ nr.3479366 din 13.09.2012 emis 

de către DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date;           

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din  prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă Statul de funcŃii al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, conform Anexei nr. 2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.3. (1). Se aprobă Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, 
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conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  (2). Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare 

al DirecŃiei Publice de EvidenŃă a Persoanelor şi Stare Civilă 

Sector 1, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.4. (1) Numărul maxim de posturi din aparatul de 

specialitate este de 346, din care numărul maxim de posturi 

prevăzut pentru serviciul public comunitar local de evidenŃă a 

persoanelor este de 96. 

 (2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de 

specialitate include şi funcŃiile de primar, viceprimar, secretar al 

sectorului, şi administratorul public.  

 (3) Personalul aparatului de specialitate este format din 

funcŃionari publici şi personal contractual. Salarizarea 

personalului de la nivelul aparatului de specialitate se face în 

condiŃiile prevăzute de legislaŃia în vigoare. 

 Art.5. Aplicarea  procedurilor legale privind modificările 

stabilite în noua structură organizatorică  se realizează de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate 

de legislaŃia în vigoare.  

 Art.6. Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, în termen legal, 

va înştiinŃa AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici în ceea ce 

priveşte transformarea funcŃiei publice.  

 Art.7. Prevederile prezentei hotărâri întră în vigoare de la 

data comunicării. Celelalte hotărârile ale Consiliului Local al 
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Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statul de funcŃii şi 

Regulamentul de organizare si funcŃionare ale aparatului de 

specialitate  îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare 

a acestei hotărâri. 

 Art.8. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane, 

DirecŃia Publică de EvidenŃă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 

1, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     195 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice pe 

anul 2013 la nivelul aparatului de specialitate şi la nivelul 

instituŃiilor publice subordonate Consiliului Local al 

sectorului 1, respectiv 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  

Sector 1, DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale  

Sector 1, PoliŃia Locală Sector 1, 

Complexul MultifuncŃional Caraiman 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Juridică şi  Resurse 

Umane; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu ; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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 Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor Ordinului nr. 7660/2006 privind 

aprobarea InstrucŃiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a 

funcŃiilor publice; 

 Luând în considerare propunerile privind planul de ocupare 

a funcŃiilor publice pentru anul 2013, înaintate  AgenŃiei NaŃionale 

a FuncŃionarilor Publici  prin adresa  înregistrată sub nr. 1651883 

din 30.08.2012; 

 În baza prevederilor art. 45, alin (1), art. 81 alin. (2), lit. e) şi 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice 

pentru aparatul de specialitate al Primarului sectorului 1, conform 

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

 Art. 2. Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice 

pentru instituŃia publică de interes local DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 1, conform anexei 

nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  
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 Art. 3. Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice 

pentru  instituŃia publică de interes local DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale  Sector 1, conform anexei nr. 3, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre;  

 Art. 4. Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice 

pentru instituŃia publică de interes local PoliŃia Locală Sector 1, 

conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 Art. 5. Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice 

pentru instituŃia publică de interes local Complexul MultifuncŃional 

Caraiman, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 Art.6. Planul de ocupare a funcŃiilor publice de la nivelul 

aparatului de specialitate precum şi de la nivelul instituŃiilor 

publice subordonate poate fi modificat semestrial, cu înştiinŃarea 

AgenŃiei  NaŃionale a FuncŃionarilor Publici.  

 Art.7. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la 

data  adoptării.  

 Art.8. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, 

DirecŃia Juridică şi Resurse Umane, întregul aparat de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială si 

ProtecŃia Copilului  Sector 1, DirecŃia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale  Sector 1, PoliŃia Locală Sector 1, Complexul 

MultifuncŃional Caraiman vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     196 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1                  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  bbuuggeettuulluuii    ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  

ddee    vveenniittuurrii    şşii    cchheellttuuiieellii  

aall    CCoonnssiilliiuulluuii    LLooccaall    SSeeccttoorr  11  ppee  aannuull    22001122 

 

 Vazând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  şi  

Raportul  de  specialitate  întocmit  de  DirecŃia  Management 

Economic; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale ; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind  

bugetul de stat pe anul 2012; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea 

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

de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de 

încheiere a exerciŃiului bugetar; 
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 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 1.394.074,19 

mii lei se majoreaza cu suma de 231,71 mii lei  devenind 

1.394.305,90 mii lei , conform anexei nr. 1 şi este structurat pe 

secŃiuni, după cum urmează: 

 

-SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 

823.669,45 mii lei; 

-SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de   

570.636,45 mii lei; 

- 

 Art.2.  Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 

1.088.551,12 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel : 
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 Veniturile bugetului local în sumă de 1.062.451,00 mii lei şi 

sunt repartizate pe secŃiuni, conform anexei nr.1.1, astfel: 

 

 SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 793.083,37 

mii lei; 

 SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 269.367,63 

mii lei; 

 

 Veniturile bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii în valoare de 

26.028,82 mii lei  se majorează cu suma de 71,30 mii lei  

devenind 26.100,12 mii lei  conform anexei 1.3 şi sunt repartizate 

pe secŃiuni, astfel: 

 

 SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 25.732,07 

mii lei; 

 SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 368,05 mii 

lei; 

 Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului general consolidat al  

Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.394.305,90 mii lei, 

conform anexei nr.1, după cum urmează : 

 Bugetul local în sumă de 1.142.235,17  mii lei se 

majoreaza cu suma de 160,41 mii lei devenind  1.394.305,90 mii 

lei fiind structurat pe secŃiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 
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(1) 1.142.395,58 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

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

 

 -SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 

793.083,37  mii lei; 

 -SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  349.312,21 

mii lei; 

 

(2) 45.592,33 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 

51.02, din care : 

 -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 34.766,53 mii 

lei; 

 -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 10.011,80 mii lei, 

se rectifică conform anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2 );  

 

 (3) 30.979,55 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale 

capitolul 54.02, din care : 

 -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 29.986,28 mii 

lei; 

 -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 1.993,27 mii lei, 

se rectifică conform anexei nr. 1.2.1.2 ( 1.2.1.2.1 ;1.2.1.2.2 ); 

 

 (4)  43.750,34 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria 

Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, din care: 

 -SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 43.750,34 mii 

lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 
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  (5) 526,40 mii lei pentru Apărare NaŃională capitolul 60.02, 

din care :   

 -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 515,00 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) 46.340,61 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă 

NaŃională capitolul 61.02, din care : 

 -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 21.955,00 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) 260.211,03 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02, din 

care:  

 -Sectiunea de funcŃionare este în sumă de 248.234,92 mii 

lei; 

  -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 11.976,11 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) 37.699,00mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din 

care :  
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   -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 12.748,00 mii 

lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 24.951,00 mii 

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

1.2.1.7.3); 

 

 (9) 132.822,34 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie 

capitolul 67.02, din care : 

 -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 102.141,25 mii 

lei ; 

 -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 30.681,09 mii lei, 

se rectifică conform anexei nr 1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2); 

 

 (10) 146.933,50 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială 

capitolul 68.02, din care :  

   -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 105.782,40 mii 

lei; 

  -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 41.151,10 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) 215.331,00 mii lei pentru capitolul 70.02 LocuinŃe, 

Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 

 -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 20.650,00 mii 

lei; 
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 -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 194.681,00 mii 

lei, rectificandu-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, se 

rectifică conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1 ; 1.2.1.11.2 ; 

1.2.1.11.3); 

 

  (13) 39.506,55 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, 

din care :  

 -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 37.739,65 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) 7.394,43 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare 

multifuncŃionale 87.02, din care: 

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

  -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 7.394,43 mii lei, 

rectificandu-se conform anexei nr 1.2.1.13. 
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 Deficitul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 79.944,58 mii 

lei este finanŃat din excedentul anilor precedenŃi, conform pct. 

4.19 din OMFP nr. 2839/14.12.2010 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciŃiului bugetar al anului 

2010, care prevede: “ Excedentul bugetelor locale reflectat, 

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

utilizează, în baza hotărârilor autorităŃilor deliberative, potrivit 

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

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exerciŃiului bugetar, pe cele doua secŃiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale 

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

se reportează în exercitiul financiar următor şi se utilizează, în 

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

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

 

 Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral 

sau parŃial din venituri proprii în sumă de 31.192,83 mii lei  se 

majorează cu suma de 71,30 mii lei devenind  31.264,13 mii lei 

conform anexei nr. 1.4 şi este repartizat pe secŃiuni, astfel :  

 

1 31.264,13 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.10, din care: 
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 -SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 30.586,08 

mii lei; 

 -SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 678,05  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. 18,647,21 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.10, din 

care :  

  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 18,279,16 mii 

lei;  

 SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 368,05 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: 

 SecŃiunea de funcŃionare este în sumă 2.070,00 mii lei, nu 

se rectifică ; 
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5. 10.483,00 mii lei pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare 

publică capitolul 70.10 se rectifică rămânâd la aceeaşi valoare 

conform anexei nr. 1.4.2 (1.4.2.1) din care: 

 -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 10.173,00 mii 

lei; 

 -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 310,00 mii lei. 

 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de funcŃionare în 

valoare de 4.769,01 mii lei este finanŃat din excedentul anilor 

precedenŃi. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de dezvoltare în 

valoare de 395,00 mii lei este finanŃat din excedentul anilor 

precedenŃi. 

 

 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2012 în sumă de 

220.646,19 mii lei  se rectifică rămânând la acceaşi valoare 

conform anexei nr. 1.5 (1.5.1) şi este repartizat pe secŃiunea de 

dezvoltare, după cum urmează:     

 (1) 220.646,19 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.06 : 

 

 -SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 0,00 mii 

lei; 

 -SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 220.646,19  

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

servicii şi dezvoltare publică, rectificându-se rămânând la aceeasi 

valoare. 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 549.749,03 

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

 -   328.424,79 mii lei – buget local ; 

 -  220.646,19 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi 

externe si interne ;   

 -   678,05 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. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     197 

Data:  27.09.2012 

 

 



192 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                                 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Statului de funcŃii 

al AdministraŃiei Domeniului Public Sector1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 1 precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei  

Juridice şi Resurse Umane din cadrul Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu ; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

Muncii, republicată; 

 Luând în considerare prevederile din OrdonanŃa Guvernului 

României nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare; 
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 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 157/26.07.2010 privind modificarea 

Organigramei, Statului de funcŃii şi a Regulamentului de 

Organizare şi funcŃionare ale AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare.  

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 125 

din 29.06.2012 privind aprobarea  modificării Statului de funcŃii al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1; 

 Luând în considerare adresa InstituŃiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti cu numărul de înregistrare 1953 din 

29.11.2011 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de 

947, începând cu data de 01.01.2012 pentru unitatea 

administrativ territorială a sectorului 1, cu excepŃia celor din 

cadrul capitolelor bugetare „InvaŃământ ,Asigurări, AsistenŃă 

Socială şi Sănătate”pentru care au fost stabilite standarde prin 

alte acte normative ce cuprind inclusiv normativul de personal;  

 Văzând dispoziŃia Primarului Sectorului nr. 1 al Municipiului 

Bucureşti nr. 4860 din 03.09.2012  prin care se stabileşte 

numărul maxim de posturi de 95 pentru AdministraŃia Domeniului 

Public 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 modificarile şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE 



194 

 

 Art.  1. Se aprobă  modificarea numărului maxim de posturi 

de la 98 la 95 de posturi pentru AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 1.  

 Art. 2. Se aprobă  Statul de funcŃii al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre;  

 Art. 3. Celelalte prevederi Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.157/26.07.2010, privind aprobarea Organigramei, 

Statul de funcŃii şi Regulamentul de organizare si funcŃionare 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările 

ulterioare, îşi pastrează valabilitatea.  

 Art. 4.  Primarul Sectorului 1, AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     198 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

        

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Statului de funcŃii al Directiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate nr. 314790/20.09.2012 întocmit de 

DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu, 

precum şi Raportul Comisiei de  studii, prognoze economico-

sociale, impozite şi taxe locale ; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a 

responsabilităŃii fiscal – bugetare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru 

aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaŃi în cadrul fiscal-

bugetar; 

 În baza dispoziŃiilor Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Având în vedere prevederile DispoziŃiilor Primarului 

Sectorului 1 nr. 12271/13.12.2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind stabilirea numărului maxim de posturi pe anul 

2012, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi nr. 

4860/03.09.2012 prin care a fost stabilit numărul maxim de 

posturi de 176 pentru DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe 

Locale a Sectorului 1; 

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

alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

 Art. 1. Se aprobă  Statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 Bucureşti, conform 

Anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărare.  

 Art. 2.  Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe, DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1 Bucureşti, Serviciul Resurse Umane şi Gestionarea 

Documentelor şi toate celelalte compartimente implicate vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     199 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea 

Hotărârii de Consiliu Local nr. 158/ 26.07.2012 privind  

aprobarea   încheierii contractului de închiriere 

pentru o parcelă de teren  din str. Sîngerului nr. 23, sector 1, 

Bucureşti 

parte a imobilului  în care îşi desfăşoară activitatea şcoala nr. 

162 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar si UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu,  

Raportul Comisiei de  studii, prognoze economico-sociale, 

impozite şi taxe locale, precum şi Raportul Comisiei de cultură, 

învătământ, sport, mass- media şi culte ; 
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 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziŃiilor Legii Educatiei naŃionale nr. 1/2011; 

 În urma adresei primite din partea şcolii nr. 162 înregistrată 

sub nr. 4230/ 05.06.2012 şi a Ofertei proprietarilor terenului 

înregistrata sub nr. 3817/ 09.05.2012; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 158/ 

26.07.2012 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere 

pentru o parcelă de teren situată în str. Sângerului nr. 23, Sector 

1 Bucureşti, parte a imobilului în care îşi desfaşoară activitatea 

şcoala cu clasele I-VIII nr. 162 (GrădiniŃa de copii) şi prin care a 

fost numită o comisie de negociere a preŃului; 

 Văzând procesele-verbale ale negocierilor purtate în 

04.09.2012, 07.09.2012 şi 12.09.2012; 

 În temeiul art. 45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

 Art. 1.- (1) Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 158/ 26.07.2012  privind aprobarea încheierii 

contractului de închiriere  pentru o parcelă de teren  din str. 
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Sângerului nr. 23, sector 1, Bucureşti parte a imobilului  în care 

îşi desfăşoară activitatea şcoala nr. 162 după cum urmează: 

 Se modifică şi se completează art. 1 al hotărârii mai sus 

menŃionate, prin introducerea aliniatului (3) care va avea 

următorul cuprins: 

 “(3) – PreŃul chiriei este de 5 euro/ mp/ lună, adică 1.200 

euro/ lună, plătibili în lei la cursul BNR din data de 20 ale 

fiecărei luni.”  

 Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

nr. 158/ 26.07.2012  privind aprobarea încheierii contractului de 

închiriere  pentru o parcelă de teren  din str. Sângerului nr. 23, 

sector 1, Bucureşti, parte a imobilului  în care îşi desfăşoară 

activitatea şcoala nr. 162,  rămân neschimbate. 

 Art. 3. - Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

DirecŃia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     200 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind semnarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, 

prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului  Sector 1, a ConvenŃiei pentru realizarea şi 

actualizarea Registrului electronic central privind persoanele 

cu handicap 

 

 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1 

precum şi Raportul de Specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, 

precum și Raportul Comisiei de sănătate și protecție socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 Având în vedere adresa Ministrului Muncii, Familiei şi 

ProtecŃiei Sociale înregistrată sub nr.40048/DP/04.09.2012 

privind încheierea ConvenŃiei pentru realizarea şi actualizarea 

Registrului electronic central privind persoanele cu handicap; 
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 Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 

448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanei cu 

handicap, republicată, cu modificări şi completări; 

 Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 1106/2011 

pentru constituirea registrelor electronice privind persoanele cu 

handicap; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă semnarea de către Consiliul Local al 

Sectorului 1, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului  Sector 1, a ConvenŃiei pentru realizarea şi 

actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu 

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

prezenta Hotărâre. 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti să semneze în numele şi pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 1, ConvenŃia menŃionată la art. 1 

din prezenta Hotărâre. 

 Art. 3 Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, sau 
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în lipsă, înlocuitorul acestuia, în calitate de reprezentant legal, să 

semneze ConvenŃia menŃionată la art. 1 din prezenta Hotărâre. 

 Art. 4 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 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.:    201 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării Proiectului  “Centrul de Zi Ana”  

derulat în parteneriat de AsociaŃia “Sf. Ana” şi Consiliul 

Local al Sectorului 1, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti precum şi Raportul de Specialitate întocmit 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, 

precum și Raportul Comisiei de  studii, prognoze economico-

sociale, impozite și taxe locale  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 łinând seama de solicitarea AsociaŃiei Sf. Ana, înregistrată 

sub nr. 3167/03.08.2012; 

 Având în vedere Proiectul ConvenŃiei de Parteneriat ce 

urmează a fi încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1, prin 
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DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi AsociaŃia Sf. Ana; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovare adrepturilor copilului, cu modificări şi 

completări, ale Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor persoanei cu handicap, republicată, cu modificări şi 

completări şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind 

atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale 

DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului, 

republicată, cu modificări şi completări ; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă continuarea Proiectului “Centrul de Zi 

Ana” derulat în parteneriat de AsociaŃia “Sf. Ana” şi Consiliul 

Local al Sectorului 1, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

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

parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti să semneze în numele şi pe seama 
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Consiliului Local al Sectorului 1 ConvenŃia de Implementare a 

Proiectului, menŃionată în cuprinsul art. 1. 

 Art. 3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

AsociaŃia Sf. Ana, 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.:     202 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea colaborării DirecŃiei Generale de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 cu FundaŃia „ViaŃă şi 

Lumină” în cadrul Programului Servicii Sociale de UrgenŃă -

Centrul de UrgenŃă al Copiilor, Tinerilor şi Familiilor 
 

 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1 

precum şi Raportul de Specialite al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, 

precum și Raportul Comisiei de  studii, prognoze economico-

sociale, impozite și taxe locale ; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere solicitarea FundaŃiei ViaŃă şi Lumină, 

înregistrată la DGASPC Sector 1 sub nr. 33337/04.09.2012 

precum şi Raportul de activitate asupra Programului „Servicii 

Sociale de UrgenŃă –Centrul de UrgenŃă al Copiilor, Tinerilor şi 

Familiilor”; 

 Luând în considerare şi Hotărârea Consiliului Local Sector 

1 nr. 89/2002 privind aprobarea colaborării Consiliului Local 

Sector 1 cu FundaŃia „ Ajutorarea Copiilor Străzii” pentru 
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derularea în parteneriat a Proiectului de „AsistenŃă Socială a 

Copiilor AflaŃi în Dificultate: Centrul de UrgenŃă” cu transmiterea 

folosinŃei gratuite a imobilului situat în Bucureşti, Sector 1, Str. 

łintaşului nr. 27 precum şi Hotărârea Consiliului Local Sector 1 

nr. 373/2007 privind aprobarea transmiteririi în folosinŃa gratuită, 

pe o perioadă de 5 ani, a imobilului situat în Bucureşti, Str. 

łintaşului nr. 27, FundaŃiei „ ViaŃă şi Lumină” pentru continuarea 

parteneriatului în vederea derulării Proiectului „ Centrul de 

UrgenŃă al Copiilor, Tinerilor şi Familiilor”; 

 Având în vedere acordul exprimat în scris de către 

AdministraŃia PieŃelor Sector 1, privind folosirea în continuare a 

spaŃiului în care se desfăşoară Programul „Servicii Sociale de 

UrgenŃă-Centrul de UrgenŃă al Copiilor, Tinerilor şi Familiilor”, 

înregistrat sub nr. 569/12.09.2012; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 292/2011-Legea 

asistenŃei sociale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind 

atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale 

DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului, 

republicată, cu modificări şi completări; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), ale art. 81 alin. (2) 

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificări şi 

completări, 

CONSILIUL LOCAL  AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1 Se aprobă colaborarea DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 cu FundaŃia 
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„ViaŃă şi Lumină” în cadrul Programului „Servicii Sociale de 

UrgenŃă -Centrul de UrgenŃă al Copiilor, Tinerilor şi Familiilor”. 

 Art. 2 (1) În vederea reglementării colaborării, între DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi 

FundaŃia „ViaŃă şi Lumină” se va încheia o ConvenŃie de 

Colaborare. 

 (2)  Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în 

calitate de reprezentant legal, sau în lipsă, înlocuitorul acestuia, 

să semneze în numele şi pe seama DirecŃiei Generale, ConvenŃia 

de Colaborare cu FundaŃia „ViaŃă şi Lumină”. 

 Art. 3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, FundaŃia “ViaŃă şi Lumină” şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

Hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     203 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind eliberarea acordului, în vederea depunerii de către 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, a cererii de cofinanŃare a Proiectului Being an 

european volunteer in Romania 

 

 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; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, 

precum și Raportul Comisiei de  studii, prognoze economico-

sociale, impozite și taxe locale ; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 Având în vedere solicitarea formulată de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în 

sensul cofinanŃării Proiectului Being an european volunteer in 
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Romania, în cadrul Programului Tineret în AcŃiune, AcŃiunea 2-

Serviciul European de Voluntariat; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de organizare 

şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi 

protecŃia copilului, republicată, cu modificări şi completări şi ale 

Legii nr. 273/2006 privind finanŃele priblice locale, cu modificări şi 

completări, 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se eliberează acordul în vederea depunerii de către 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, a cererii de cofinanŃare a Proiectului Being an european 

volunteer in Romania, în cadrul Programului Tineret în AcŃiune, 

AcŃiunea 2-Serviciul European de Voluntariat, conform Anexei 

parte integranta din prezenta Hotarare. 

 Art. 2 Consiliul Local al Sectorului 1 va asigura suma 

necesară cofinantării Proiectului, în cuantum de aproximativ 8500 

euro, şi se autorizează DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 
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ProtecŃia Copilului Sector 1 să efectueze plăŃi în acest sens, din 

bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiei. 

 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.:     204 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind  depunerea de către DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1,  a proiectului Active 

Involvement in Social Inclusion 

 

 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; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, 

precum și Raportul Comisiei de  studii, prognoze economico-

sociale, impozite și taxe locale; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 Având în vedere solicitarea formulată de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în 

sensul cofinanŃării Proiectului Active Involvement in Social 

Inclusion, în cadrul Programului Tineret în AcŃiune, AcŃiunea 4.3-

Proiecte de Formare si Retea; 
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 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de organizare 

şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi 

protecŃia copilului, republicată, cu modificări şi completări şi ale 

Legii nr. 273/2006 privind finanŃele priblice locale, cu modificări şi 

completări, 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se eliberează acordul în vederea depunerii de către 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, a cererii de cofinanŃare a Proiectului Active Involvement 

in Social Inclusion, în cadrul Programului Tineret în AcŃiune, 

AcŃiunea 4.3-Proiecte de Formare si Retea, conform Anexei, care 

face parte integranta din prezenta Hotarare. 

 Art. 2 Consiliul Local al Sectorului 1 va asigura suma 

necesară cofinantării Proiectului, în cuantum de aproximativ 8500 

euro, şi se autorizează DirecŃie Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 să efectueze plăŃi în acest sens, din 

bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiei. 
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 Art. 3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi  ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     205 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea  unui ajutor financiar, în sumă de 600 

lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării 

contravalorii chiriei, pentru doamna Avădanei Claudia Luizi, 

ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale 

 

 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; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de  studii, 

prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale ; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Raportul de găzduire în Centrul Maternal 

pentru cuplul mamă-copil Avădanei Claudia Luizi şi Avădanei 

Florin GheorghiŃă;   

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, ale Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări şi 
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completări şi ale Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări; 

 Luând în considerare şi prevederile  Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr.   120/24.02.2005 pentru aprobarea 

metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor 

marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială 

şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi 

modalitatile de interventie, cu modificări şi completări ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), ale art. 81 alin. (2) 

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificări şi 

completări, 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art 1. Se aprobă acordarea de către Primarul Sectorului 1 

al municipiului Bucureşti, a unui ajutor financiar în sumă de 600 

lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării 

contravalorii chiriei, pentru doamna Avădanei Claudia Luizi, ca 

măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale. 

 Art. 2 (1) Se autorizează DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 să efectueze plata 

ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de 

Primarului Sectorului 1, din bugetul de venituri şi cheltuieli al 

instituŃiei. 
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 (2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform 

procedurilor aplicabile in cazul Hotărârii  Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei 

de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate social 

şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului 

separării copilului de familia sa, precum şi modalităŃile de 

intervenŃie, cu modificări şi completări ulterioare. 

  Art.3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     206 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea  unui ajutor financiar, în sumă de 600 

lei/lunar, pentru o perioadă de 6  luni, în scopul achitării 

contravalorii chiriei, pentru doamna Toader Alexandrina 

Manuela,  ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale 

 

 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; 

 Luând în considerare  Raportul Comisiei de  studii, 

prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale ;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Raportul de găzduire în Centrul Maternal 

pentru cuplul mamă- copil Toader Alexandrina Manuela şi Toader 

Alexandra Nicoleta; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, ale Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări şi 
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completări şi ale Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi completări; 

 Luând în considerare şi prevederile  Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr.   120/24.02.2005 pentru aprobarea 

metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor 

marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială 

şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi 

modalitatile de interventie, cu modificări şi completări ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), ale art. 81 alin. (2) 

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificări şi 

completări, 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art 1. Se aprobă acordarea de către Primarul Sectorului 1 

al municipiului Bucureşti, a unui ajutor financiar în sumă de 600 

lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării 

contravalorii chiriei, pentru doamna Toader Alexandrina Manuela, 

ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale. 

 Art. 2 (1) Se autorizează DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 să efectueze plata 

ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de 

Primarului Sectorului 1, din bugetul de venituri şi cheltuieli al 

instituŃiei. 
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 (2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform 

procedurilor aplicabile in cazul Hotărârii  Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei 

de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate social 

şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului 

separării copilului de familia sa, precum şi modalitatile de 

interventie, cu modificări şi completări ulterioare. 

 Art.3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     207 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Organigramei şi Statului de funcŃii DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1 

precum şi Raportul de Specialitate întocmit de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

muncii, republicată, şi ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul 

funcŃionarilor publici, republicată (r2), cu modificări şi completări;  

 Văzând prevederile Legii nr. 284/2010-Legea-cadru privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificări şi completări ulterioare şi ale Legii nr. 283/2011 privind 



223 

 

aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 80/2010 

pentru completarea art. 11 din OrdonanŃa de urgenŃă a 

Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri 

financiare în domeniul bugetar; 

 Luând în considerare şi prevederile Legii nr.288/2004 

privind organizarea studiilor universitare, cu modificări şi 

completări ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

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

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată, cu modificări şi 

completări; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificări şi 

completări ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Organigrama DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, conform Anexei 

nr. I care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

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

AsisenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, conform Anexei 

nr. II care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
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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.:     208 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea colaborării DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 cu AsociaŃia SOS 

Satele Copiilor România, în domeniul serviciilor sociale 

 

 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti precum şi Raportul de Specialitate al 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu,  

Raportul Comisiei de  studii, prognoze economico-sociale, 

impozite și taxe locale, precum și Raportul Comisiei de sănătate și 

protecție socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Scrisoarea de intenŃie privind încheierea 

unui parteneriat între AsociaŃia SOS Satele copiilor România şi 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
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Sector 1, înregistrată la DGASPC Sector 1 sub nr. 

31798/23.08.2012; 

Luând în considerare prevederile 

Legii nr. 292/2011 a asistenŃei sociale, 

Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului, cu modifciări şi completări, 

   OrdonanŃei de UrgenŃă nr.68/ 2003, privind serviciile 

sociale, cu modificări şi completări, 

    Hotărârii Guvernului nr. 1024/2004 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 

68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de 

acreditare a furnizorilor de servicii sociale, 

  Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru serviciile sociale, 

  Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuşiile şi 

regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

generale de asistenŃă socială şi  protecŃia copilului, republicată, 

cu modiciări şi completăr, 

  Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime 

obligatorii privind serviciile pentru protecŃia copilului de tip 

rezidenŃial; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), ale art. 81 alin. (2) 

lit. n)  şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
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administraŃiei publice locale, republicată, cu modificări şi 

completări, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Aprobă colaborarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 cu AsociaŃia SOS Satele 

Copiilor România, în domeniul serviciilor sociale. 

 Art. 2 (1) În sensul art. 1, între DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi AsociaŃia SOS 

Satele Copiilor România se va încheia o ConvenŃie de 

Colaborare, conform Anexei parte integrantă din prezenta 

Hotărâre. 

 (2) Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în 

calitate de reprezentant legal, sau în lipsă, înlocuitorul acestuia, 

să semneze în numele şi pe seama DirecŃiei Generale, ConvenŃia 

de Colaborare cu AsociaŃia SOS Satele Copiilor România. 

 Art. 3 Se autorizează DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 să efectueze cheltuielile şi 

să suporte costurile determinate de colaborarea cu AsociaŃia 

SOS Satele Copiilor România, din bugetul anual de venituri şi 

cheltuieli al instituŃiei. 

 Art. 4  Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
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Sector 1, AsociaŃia SOS satele Copiilor România şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei Hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:     209 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccŃŃiiii  aall    

PPoolliiŃŃiieeii  LLooccaallee  SSeeccttoorr  11  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de PoliŃia Locală a Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1;  

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu; 

 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;  

 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 moficările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul prevederilor 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 a 

Sectorului 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, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Statul de funcŃii al PoliŃiei 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 
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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.:     210 

Data:  27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii    ssiittuuaattee  îînn  SSeeccttoorruull  11  

aall    MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  

 

 Având în vedere : 

 -Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 -Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 -Raportul nr.13/06.09.2012 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor  publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizele nr. 10/22/03.07.2012, 

11/9/17.07.2012, 11/16/17.07.2012, 12/8/07.08.2012, 

12/12/07.08.2012, 12/13/07.08.2012, 11/17/17.07.2012, 

11/12/17.07.2012, 8/13/22.05.2012, 13/13/04.09.2012, 

12/15/07.08.2012, 12/18/07.08.2012, 12/7/07.08.2012, 

12/14/07.08.2012, 13/16/04.09.2012, 13/15/04.09.2012, 

12/10/07.08.2012, 12/9/07.08.2012, 12/11/07.08.2012, 

13/19/04.09.2012 
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a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 

1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 - Avizele Comisiei de circulaŃie PMB si  Comisiei de 

Precoordonare Retele - PMB 

 łinând seama de prevederile:  

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

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare 

  

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE:  

 

 Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe terenurile situate în Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi avizele Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului si Urbanism prevăzute în Anexa nr.1, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi conŃine  20 

poziŃii.  

 Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă 

regulament de urbanism şi nu dau dreptul de construire până la 

obŃinerea autorizaŃiilor de construire. 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 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.:     211 

Data:  27.09.2012 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aalleeggeerreeaa  pprreeşşeeddiinntteelluuii  ddee  şşeeddiinnŃŃăă 

 

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, 

constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru 

funcŃia de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma 

alegerilor locale din data de  10.06.2012; 

 Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul 

cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, aprobat prin 

OrdonanŃa Guvernului României nr.35/2002, modificată şi 

aprobată prin Legea nr.673/2002; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.115/23.06.2012  privind constituirea Consiliului 

Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.116/23.06.2012 privind alegerea preşedintelui de 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările ulterioare și 

completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

 Articol unic: Se  alege domnul Ion Brad  preşedinte de 

şedinŃă al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucuresti, pentru o perioadă de 3 luni. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru 

Moldoveanu 

 

Nr.:  212 

Data: 27.09.2012 
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 ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2012 a cererilor 

depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 28.09.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2012 a cererilor depuse 

conform Legii nr. 15/2003, republicată; 

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 65330/14.09.2012 întocmit de 

Comisia de inventariere şi identificare a terenurilor în vederea 

punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003, constituită prin DispoziŃia 

nr. 637/2005 a Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi 

Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea 
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Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse  în: 

 -Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinŃe proprietate personală, republicată; 

 -H.C.G.M.B nr. 317/2003 privind transmiterea în 

administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti 

a unor  terenuri situate pe raza Sectorului 2 în vederea aplicării 

dispoziŃiilor Legii nr.15/2003; 

 -art.4 din Hotărârea Guvernului României nr. 896/2003 

pentru aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii 

nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 

unei locuinŃe proprietate personală; 

 -art.2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 

nr. 151/2003 privind aprobarea unor criterii suplimentare de 

atribuire în folosinŃă gratuită a terenurilor conform dispoziŃiilor 

Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinŃe proprietate personală; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) precum şi al art. 81 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 Se aprobă ordinea de prioritate a cererilor formulate 

în temeiul Legii nr. 15/2003, republicată, de către tinerii cu vârsta 

până la 35 ani, cu domiciliul în Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 21 de poziŃii şi 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 SolicitanŃii care nu au reactualizat dosarele la nivelul 

anului 2012 până la data de 30 mai, indiferent dacă au survenit 

sau nu modificări în situaŃia acestora, nu au fost incluşi în listele 

de priorităŃi. 

 

  Art.3 (1) Ordinea de prioritate va fi reactualizată anual, la 

propunerea Comisiei de inventariere şi identificare a terenurilor în 

vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003, prin hotărâre a 

Consiliului Local Sector 2, solicitanŃii având obligaŃia să 

reactualizeze dosarele anual până la data de 30 mai, indiferent 

dacă se produc sau nu modificări în situaŃia acestora. 

                   (2)  SolicitanŃii care nu vor reactualiza dosarele până 

la data de 30 mai, nu vor fi incluşi în listele de priorităŃi pe anul 

respectiv. 

 

 Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Comisia de inventariere şi identificare a terenurilor în vederea 

punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003 vor asigura ducerea la 

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

al Municipiului Bucureşti. 

                 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 85 

Bucureşti, 28.09.2012 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 28.09.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Branşament apă – 

canal” pentru sediul administrativ din Şos. Pantelimon nr. 500 al 

Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 28.09.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate „Branşament apă – canal” 

pentru sediul administrativ din Şos. Pantelimon nr. 500 al 

Centrului Teritorial Veterinar Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 66714/19.09.2012 prezentat 

de Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliarprecum şi Raportul Comisiei de Urbanism, 
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Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 12.09.2012 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 205/2004 privind protecŃia animalelor, astfel 

cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 9/2008; 

 - O.U.G.  nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - OrdonanŃa Guvernului României nr. 42/2004 privind 

organizarea activităŃii sanitar-veterinare şi pentru siguranŃa 

alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - OrdonanŃa Guvernului României nr. 47/2005 privind 

reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2001 privind 

reorganizarea “Centrului Teritorial pentru Castrarea Câinilor fără 

Stăpân – Sector 2” în “Centrul Teritorial Veterinar – Sector 2“; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2010 

privind  aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 
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Regulamentului de Organizare si FuncŃionare ale  Centrului 

Teritorial Veterinar  Sector 2; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

  Art.1  Se aprobă studiul de fezabilitate „Branşament apă – 

canal” pentru sediul administrativ al Centrului Teritorial Veterinar 

Sector 2 situat în Şos. Pantelimon nr. 500,  în conformitate cu 

indicatorii tehnico-economici prevăzuŃi în anexa ce cuprinde un 

număr de 43 file şi care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

             

 Art.2  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.3  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului  Bucureşti.    

                 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 86 

Bucureşti, 28.09.2012 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 28.09.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea majorării cuantumului alocaŃiei zilnice de hrană 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 28.09.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea majorării cuantumului alocaŃiei zilnice de hrană; 

Analizând: 

 - Nota de Fundamentare nr. 2910/17.09.2012 prezentată 

de DirecŃia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 68544/24.09.2012 prezentat 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Raportul de specialitate nr. 68547/24.09.2012 prezentat 

de DirecŃia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  Hotărârea Guvernului României nr. 421/2008 privind 

stabilirea nivelului minim al alocaŃiei zilnice de hrană pentru 

consumurile colective din instituŃiile publice de asistenŃă socială; 

 -  Art. 17 din Ordinul Ministerului SănătăŃii nr. 

1955/18.10.1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind 

unităŃile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor; 

 -  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 50/2012 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1. Se aprobă majorarea cuantumului alocaŃiei zilnice de 

hrană de la 7 lei/zi de copil la 10 lei/zi de copil pentru elevii ce 

urmează cursurile şcolilor speciale care îşi desfăşoară activitatea 
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în unităŃile de învăŃământ special din Sectorul 2, aflate în 

administrarea DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2. 

  

 Art.2. DiferenŃa alocaŃiei zilnice de hrană, respectiv 3 lei/zi 

de copil va fi suportată din bugetul general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti. 

  

 Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

DirecŃia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  

  Art.4  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 87 

Bucureşti, 28.09.2012 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 28.09.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenŃi unor 

obiective de investiŃii din cadrul Programului de creştere a 

eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 28.09.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenŃi unor 

obiective de investiŃii din cadrul Programului de creştere a 

eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 64585/12.09.2012 întocmit de 

către DirecŃia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 12.09.2012 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 19 lit. a) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor de 

locuinŃe; 

 - art. 5 din Anexa 4  - Metodologie privind elaborarea 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii, din Hotărârea Guvernului României nr. 

28/2008  privind aprobarea conŃinutului – cadru al documentaŃiei 

tehnico – economice aferente investiŃiilor publice, precum şi 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenŃi 

unor obiective de investiŃii din cadrul Programului privind 

creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexelor nr. 1 şi 2 

ce cuprind un număr de 3 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  

 Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.3. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului    Bucureşti. 

  (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 88 

Bucureşti, 28.09.2012 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 28.09.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 94/2011 

privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 

Bucureşti a contractării unei finanŃări rambursabile pe termen 

lung de 60.000.000 EURO (sau echivalent în lei) 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 28.09.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 94/2011 privind 

aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti a 

contractării unei finanŃări rambursabile pe termen lung de 

60.000.000 EURO (sau echivalent în lei); 

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

art.45 alin.(2), art.63  lin.(1)lit. c) şi alin.(4) lit. c), precum şi ale 

art.115 alin.(1) lit. b), alin.(3), (5) şi (6) din Legea administraŃiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 Având în vedere prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 64/2007privind datoria publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale 

capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele 

ale Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, 

componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile art. 41 alin.(4) din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 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.942 şi următoarele din 

Codul Civil, referitoare la contracte sau convenŃii; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 68925/25.09.2012 al DirecŃiei 

Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, aprobat de ordonatorul 

principal de credite – Primarul Sectorului 2 Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 
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 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare 

pentru realizarea unor investiŃii a căror documentaŃii  tehnico-

economice au fost aprobate prin: 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

163/13.12.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenŃi unor obiective de investiŃii din cadrul Programului de 

creştere a eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 44/31.03.2011 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi unor 

obiective de investiŃii din cadrul Programului de creştere a 

eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 61/02.06.2011 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi unor 

obiective de investiŃii din cadrul Programului de creştere a 

eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti. 

 În conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 313/20.11.2003 privind 

aprobarea exercitării de către consiliile locale 1-6 a atribuŃiilor 

privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru 

investiŃii; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin (2), art. 63 alin. (1) lit. c), 

art. 63 alin. (4) lit. c)  şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I.  Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

nr. 94/2011 privind aprobarea de către Consiliul Local al 

Sectorului 2 Bucureşti a contractării unei finanŃări rambursabile 

pe termen lung de 60.000.000 EURO (sau echivalent în lei) se 

modifică şi se completează, după cum urmează: 

 “Art. 1 – (1) Se aprobă contractarea unei finanŃări 

rambursabile de la Banca Europeană de InvestiŃii (BEI), în 

valoare de 60.000.000 euro (sau echivalent în lei), cu o perioadă 

de maturitate de până la 20 de ani şi o perioadă de graŃie de 

până la  4 ani. 

   (2) Se aprobă garantarea obligaŃiilor născute în 

legătura cu acesta finanŃare rambursabila incluzând principalul, 

dobânzile, comisioanele si orice alte costuri rezultate în legătura 

cu împrumutul. Garantarea se va face din veniturile proprii ale 

bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti identificate 

conform legii, astfel cum va fi detaliat in acordul de garantare”. 

  

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. nr. 94/2011 privind aprobarea de către Consiliul 

Local al Sectorului 2 Bucureşti a contractării unei finanŃări 

rambursabile pe termen lung de 60.000.000 EURO (sau 

echivalent în lei) rămân aplicabile. 
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 Art. III. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul 

Secretarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în termenul 

prevăzut de lege Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

şi Prefectului Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinŃă 

publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului 

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 89 

Bucureşti, 28.09.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 28.09.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la 

nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2013 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 28.09.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul 

Consiliului Local Sector 2 pe anul 2013; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 66593/19.09.2012 întocmit de 

DirecŃia Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcŃionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea InstrucŃiunilor 

pentru elaborarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice de 

la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2013 conform anexei 

nr. 1. 

  

 Art.2.  Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi din 

DirecŃia de EvidenŃă Persoane Sector 2, conform anexei nr. 1.1.  
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 Art.3. Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice 

pentru DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2, conform anexei nr. 

1.2. 

  

 Art.4. Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice 

pentru DirecŃia Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2, conform anexei nr. 1.3. 

  

 Art.5. Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice 

pentru PoliŃia Locală Sector 2, conform anexei nr. 1.4. 

  

 Art.6. Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4 fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

  

 Art.7. Planul de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul 

Consiliului Local Sector 2 pe anul 2013 poate fi modificat 

semestrial, cu înştiinŃarea AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor 

Publici.     

   

 Art.8. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art.9. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

              (2)  Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 90 

Bucureşti, 28.09.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 28.09.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor 

generale pentru obiective de investiŃii reprezentând „Lucrări de 

intervenŃie pentru 17 unităŃi de învăŃământ  

de pe raza Sectorului 2” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 28.09.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale 

pentru obiective de investiŃii reprezentând „Lucrări de intervenŃie 

pentru 17 unităŃi de învăŃământ de pe raza Sectorului 2”; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 65102/13.09.2012 întocmită de 

Directorul Executiv al DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 
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 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul - verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 12.09.2012 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, constituit prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului  nr. 34 din 19 aprilie 

2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 28/2008 privind 

aprobarea conŃinutului cadru al documentaŃiei tehnico - 

economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele 

de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 113/2010 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1  (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru 

un număr de 17 obiective de investiŃii privind „Lucrări de 

intervenŃii la unităŃi de învăŃământ preuniversitar din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti”, conform anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre, având o valoare totală de 33,369.819 mii lei, fără TVA 

din care C+M - 24,252.970 mii lei, fără TVA.        

  (2) Se aprobă devizele generale pentru obiectivele de 

investiŃii „Lucrări de intervenŃie la unităŃi de învăŃământ 

preuniversitar din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”, conform 

anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 (3)  Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 121 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2 (1) Lucrările pentru realizarea obiectivelor de investiŃii 

cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, vor fi atribuite spre 

execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, desemnaŃi în urma 

aplicării procedurilor de achiziŃii publice. 

  (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuŃiei 

investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea 

de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

  (3) Se deleagă Directorului DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 competenŃa 
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organizării procedurii şi a încheierii contractelor de achiziŃie 

publică de lucrări. 

  

 Art.3  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Executiv al DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primariei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 91 

Bucureşti, 28.09.2012 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 28.09.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 

111/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare pentru DirecŃia 

Venituri Buget Local Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 28.09.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 111/2010 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcŃii şi a Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare pentru DirecŃia Venituri Buget Local 

Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 66270/18.09.2012 întocmit de 

Directorul DirecŃiei Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 -  Raportul de specialitate nr. 66910/20.09.2012 întocmită 

de Directorul DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -  Avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 

1649613/12.09.2012; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 284/2010 privind Legea cadru a salarizării 

unitare a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 283/2011 privind aprobarea OrdonanŃei de 

UrgenŃă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din 

OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 37/2008 privind 

reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru 

asigurarea transparenŃei in exercitarea demnităŃilor publice, a 

funcŃiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si 

sancŃionarea corupŃiei, cu modificările si completările ulterioare; 
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 - O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

128/24.05.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul 

Local al Sectorului 2 a unor atribuŃii privind organigrama, statul de 

funcŃii şi R.O.F.- ul pentru DirecŃia  Venituri Buget Local Sector 2; 

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

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

republicata cu modificările si completarile ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 (1) Anexele nr. 1 – 3 ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 111/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului 

de funcŃii şi Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare pentru 

DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2 se modifică potrivit 

anexelor nr. 1 – 3 la prezenta hotărâre. 

  (2) Anexele nr. 1 – 3 cuprind un număr de 43 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a 

DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2 va fi de 118, din care 10 

posturi de conducere şi 108 posturi de execuŃie. 
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 Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 111/2010 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare pentru DirecŃia 

Venituri Buget Local Sector 2 rămân aplicabile. 

 

 Art.3  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti şi Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local 

Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  

 Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 (2)  Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 92 

Bucureşti, 28.09.2012 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 28.09.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea costului  mediu anual/copil protejat în sistem 

rezidenŃial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de 

primire, complex de servicii de asistenŃă şi sprijin pentru 

prevenirea situaŃiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea 

copilului şi la asistenŃi maternali profesionişti pe anul 2012 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 28.09.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea 

costului  mediu anual/copil protejat în sistem rezidenŃial, centru 

de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, 

complex de servicii de asistenŃă şi sprijin pentru prevenirea 

situaŃiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la 

asistenŃi maternali profesionişti pe anul 2012; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 62517/05.09.2012 precum şi 

Nota de Fundamentare nr. 62519/05.09.2012 prezentate de 
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DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi 

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Art. 118 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază 

copiii şi tinerii ocrotiŃi de serviciile publice specializate pentru 

protecŃia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum 

şi copiii încredinŃaŃi sau daŃi în plasament la asistenŃi maternali 

profesionişti, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 

111/2004; 

 Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 421/2008 privind 

stabilirea nivelului minim al alocaŃiei zilnice de hrană pentru 

consumurile colective din instituŃiile publice de asistenŃă socială; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1251/2005 privind unele 

măsuri de îmbunătăŃire  a activităŃii de învăŃare, instruire, 

compensare, recuperare şi protecŃie specială a 
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copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinŃe educative speciale din cadrul 

sistemului de învăŃământ special şi special integrat; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1. Se aprobă costul mediu anual pentru anul 2012 

pentru un copil care beneficiază de protecŃie în sistem rezidenŃial, 

centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, 

complex de servicii de asistenŃă şi sprijin pentru prevenirea 

situaŃiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la 

asistenŃi maternali profesionişti din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2. Costul mediu anual, aprobat în condiŃiile art. 1, se va 

comunica consiliilor judeŃene, locale şi municipale care au copii 

protejaŃi în sistemul de protecŃie al Sectorului 2. 

  

 Art.3. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2 va întocmi documentaŃia necesară şi va 

asigura urmărirea încasării contribuŃiei comunităŃilor locale, la 

finanŃarea activităŃilor de îngrijire şi protecŃie a copilului în 
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condiŃiile art. 5 din Legea 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului. 

  

 Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  

 Art.5  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 93 

Bucureşti, 28.09.2012 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 28.09.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor 

generale pentru obiectivele de investiŃii „ReparaŃii capitale sistem 

rutier - 21 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 28.09.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale 

pentru obiectivele de investiŃii „ReparaŃii capitale sistem rutier - 21 

străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 11698/19.09.2012 întocmit de 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 25.09.2012 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -  OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -   Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 

privind aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-

economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

108/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizele 

generale pentru obiectivele de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de 

interes local reprezentând „ReparaŃii capitale sistem rutier - 21 

străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”, potrivit anexelor 

nr. 1 şi 2. 

 2) Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de  48 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2  Valoarea totală a lucrărilor de „ReparaŃii capitale 

sistem rutier - 21 străzi din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti”  este de 6.549.488,00 lei  fără  TVA, din care C+M 

6.318.826,00 lei fără TVA. 

  

 Art.3  (1) Lucrările cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 vor fi 

atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, 

desemnaŃi în urma aplicării procedurilor de achiziŃii publice. 

  (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuŃiei 

investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea 

de finanŃare a obiectivelor de investiŃii. 

  (3) Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 competenŃa organizării procedurii şi a 

încheierii contractelor de achiziŃie publică de lucrări. 
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 Art.4  Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 (2)  Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 94 

Bucureşti, 28.09.2012 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 28.09.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe terenuri 

situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 28.09.2012; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe terenuri situate în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 63198/565 din 06.09.2012 şi 

68327/604 din 24.09.2012 prezentat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale 

documentaŃiilor de urbanism menŃionate în anexele nr. 1- 3 
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ale proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectului Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Şef al Sectorului 

2 al municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei 

Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 

menŃionate în Anexele 1 - 3 la prezentul proiect de hotărâre; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi 

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

2011; 

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

modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24 din 31.03.2011 

privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare 

a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25 din 31.03.2011 

privind reactualizarea Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2 şi a procedurii de analizare, avizare şi 

aprobare a documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului 

de către Consiliul Local Sector 2; 
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 - art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

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

Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale 

documentaŃiilor de urbanism prevăzute în anexele nr. 1-3 ce fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 

11 poziŃii. 

  (2)  Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de urbanism 

este de doi ani, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

  (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în Anexele 

nr. 1-3 reprezintă regulament de urbanism şi dau dreptul la 

construire numai în baza unei autorizaŃii de construire eliberată 

conform legislaŃiei în vigoare. 

  

 Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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  Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

 (2)  Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 95 

Bucureşti, 28.09.2012 

 

Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

 

 

 

 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 28.09.2012 cu respectarea 

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

ulterioare. 
 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractării unei finanŃări rambursabile 

interne sau externe în valoare de până la 100.000,00 mii lei 

(echivalent euro) pentru finanŃarea unor obiective de 

investiŃii de interes public local 

 

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

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

alin (1) li b), alin (3), (5) şi (6) din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată; 

 Având în vedere prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV, 

art.61 alin.1), 2), 3) precum şi art.63 alin.1), 2), 4) şi 8) din Legea 

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

completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului 

nr.9/2007 privind constituirea, componenŃa şi funcŃionarea 

Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

 łinând seama de prevederile art.41 alin. (4) din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
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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; 

 În conformitate cu HCGMB nr. 313/20.11.2003 privind 

aprobarea exercitării de către consiliile locale 1 - 6 a atribuŃiilor 

privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru 

investiŃii. 

 łinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din 

Codul civil, referitoare la contracte sau convenŃii, 

 Luand act de ; 

 a) Expunerea de motive prezentată de către Primarul  

Sectorului 4, în calitate de iniŃiator, 

 b) Raportul DirecŃiei Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 

P.51/3624/25.09.2012 

constatând necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice 

locale şi de a asigura resursele financiare pentru realizarea 

investiŃiilor publice de interes local, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

adoptă prezenta hotărâre 
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 Art.1.- Se aprobă contractarea unei finanŃări rambursabile 

interne sau externe în valoare de până la 100.000,00 mii lei 

(echivalent euro), cu o perioadă de tragere şi graŃie de până la 3 

ani, o perioadă de rambursare de minim 12 ani, maturitatea de 

până la 15 de ani. 

 Art.2.- Contractarea finanŃării rambursabile prevăzute la 

art.1 se face pentru asigurarea resurselor financiare necesare 

finanŃării obiectivelor de investiŃii de interes public local prevăzute 

în Anexa 1, parte intergrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Se împuterniceşte (mandatează) Primarul Sectorului 

4 al Municipiului Bucureşti, să negocieze şi semneze, în numele 

şi pe seama Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti contractul de 

împrumut intern/extern, precum şi orice alte modificări şi 

completări convenite de către părŃile contractante şi orice alte 

acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate 

deveni necesară în legătură cu încheierea şi punerea în 

executare a contractului de împrumut intern/extern. 

 Art.4.- Din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti se asigură integral plata: 

a) serviciul anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de 

investiŃii de interes local; 

c) alte cheltuieli neeligibile la finanŃare din împrumutul 

menŃionat la art. 1. 

 Art.5.-Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice 

locale, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să publice pe 
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pagina de internet a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor 

Locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale 

acesteia; 

b) valoarea finanŃării rambursabile contactate în valută de 

contract; 

c) gradul de îndatorare al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea 

perioadei de garanŃie şi a perioadei de rambursare a 

finanŃării rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente 

fiecărei finanŃări rambursabile; 

f) plăŃile efectuate din fiecare finanŃare rambursabilă. 

 (2) Datele prevazute la alin.(1) se actualizează în prima 

decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub 

sancŃiunile prevăzute de lege. 

 Art.6. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile 

bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 

va garanta anual, va fi egal cu obligaŃiile de plată a ratelor, a 

dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la acest împrumut, 

aferente anului respectiv. 
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 (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaŃii 

sau răspunderi ale Guvernului României şi acesta va fi plătit din 

bugetele locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanŃarea datoriei 

publice locale. 

 (3) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti să semneze în numele şi pentru Sectorul 4 al 

Municipiului Bucureşti acordul de garantare a împrumutului şi să 

semneze în numele Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti toate 

documentele necesare obŃinerii autorizării şi derulării finanŃării 

rambursabile interne/externe. 

 Art.7.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Economică, DirecŃia Dezvoltare Urbană EvidenŃă şi 

Amenajare Urbanistică şi Secretarul Sectorului 4 cu aducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri, conform competenŃelor ce le 

revin. 

 Art .8.-Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul 

secretarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în termenul 

prevăzut de lege, Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

şi Prefectului Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinŃă 

publică prin publicarea în Monitorul Oficial al României, precum şi 

pe pagina de internet www.ps4.ro 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 27.09.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 23/27.09.2012 
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ANEXA 1 

la HCLS 4 nr. 23/27.09.2012 

 

Nr. 

crt. 

Denumire obiectiv 

1 Parcaje publice supraetajate, simple P+2E, aleea NiculiŃel nr. 4, 

str. Uioara nr. FN, str. ReşiŃa nr. 16, str. AluniŃului nr, F.N. 

2 Parcaje publice supraetajate, simple P+2E, şos. Berceni nr. 39, 

aleea Tomeşti nr. 9, str. MoldoviŃa nr. 16, str, Aliorului nr. F.N. 

3 Parcaje publice supraetajate, simple P+2E, bdul Tineretului nr. 

F.N. 

 

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 

privind aprobarea contractării unei finanŃări rambursabile 

interne sau externe în valoare de 100.000.000 lei (echivalent 

euro) pentru refinanŃarea împrumutului intern contractat de 

la Banca Comercială Română (DM nr. 86/14.12.2009) 

 

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

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

alin (1) li b), alin (3),(5) şi (6) din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată; 

 Având în vedere prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV, 

art.61 alin.1), 2), 3) precum şi art.63 alin.1), 2), 4) şi 8) din Legea 

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

completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului 

nr.9/2007 privind constituirea, componenŃa şi funcŃionarea 

Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

 łinând seama de prevederile art.41 alin. (4) din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
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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 Contractului de împrumut 

intern cu Banca Comercială Română DM nr. 86/14.12.2009 cu 

actele adiŃionale în vigoare. 

 În conformitate cu HCGMB nr. 313/20.11.2003 privind 

aprobarea exercitării de către consiliile locale 1 - 6 a atribuŃiilor 

privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru 

investiŃii. 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti Nr. 71/23.07.2009, privind aprobarea contractării unei 

linii de finanŃare rambursabile în valoare de 100.000,00 mii lei. 

 łinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din 

Codul civil, referitoare la contracte sau convenŃii, 

 Luand act de ; 

 a) expunerea de motive prezentata de către Primarul 

Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în calitatea sa de iniŃiator, 

 b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 1325/26.09.212. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

adoptă prezenta hotărâre 
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 Art.1.- Se aprobă contractarea unei refinanŃării 

rambursabile interne sau externe a creditului în valoare de 

100.000,00 mii lei (echivalent euro), cu o perioadă de graŃie de 

până la 3 ani, o perioadă de rambursare de minim 12 ani, 

maturitatea de până la 15 de ani. 

 Art.2.- Contractarea unei finanŃării rambursabile prevăzute 

la art.1 se face pentru asigurarea resurselor financiare necesare 

refinanŃării împrumutului intern contractat de la Banca Comercială 

Română (DM nr. 86/14.12.2009, cu modificările şi completările în 

vigoare). 

Art. 3. Se împuterniceste (mandatează) Primarul 

Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, să negocieze şi semneze, 

în numele şi pe seama Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

contractul de refinanŃare a creditului intern/extern. 

 Art.4.- Din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti se asigură integral plata: 

a) serviciul anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării 

obiectivelor de investiŃii de interes local; 

c) alte cheltuieli neeligibile la finanŃare din împrumutul 

menŃionat la art. 1. 

 Art.5.-Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice 

locale, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să publice pe 

pagina de internet a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

următoarele date: 
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a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor 

Locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanŃării rambursabile contactate în valută 

de contract; 

c) gradul de îndatorare al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu 

precizarea perioadei de garanŃie şi a perioadei de rambursare a 

finanŃării rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente 

fiecarei finanŃări rambursabile; 

f) plăŃile efectuate din fiecare finanŃare rambursabilă. 

 (2) Datele prevazute la alin.(1) se actualizează în prima 

decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub 

sancŃiunile prevazute de lege. 

Art.6. (1) Garantarea refinanŃării împrumutului se va face 

din veniturile bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 4 al Municipiului 

Bucureşti va garanta anual, va fi egal cu obligaŃiile de plată a 

ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la acest 

împrumut, aferente anului respectiv. 

 (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaŃii 

sau răspunderi ale Guvernului României şi acesta va fi plătit din 

bugetele locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanŃarea datoriei 

publice locale. 
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 (3) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti să demareze procedurile legale necesare şi să 

semneze în numele şi pentru Municipiul Bacău toate 

documentele necesare închiderii facilităŃii de refinanŃare a 

împrumut intern DM nr. 86/14.12.2009 contractat de la Banca 

Comercială Română.  

 (4) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti să semneze în numele şi pentru Sectorul 4 al 

Municipiului Bucureşti acordul de garantare a refinanŃării 

împrumutului şi să semneze în numele Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti toate documentele necesare obŃinerii 

autorizării şi derulării refinanŃării rambursabile interne/externe. 

 Art.7.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Economică, DirecŃia Dezvoltare Urbană EvidenŃă şi 

Amenajare Urbanistică şi Secretarul Sectorului 4 cu aducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri, conform competenŃelor ce le 

revin. 

 Art .8.-Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul 

secretarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în termenul 

prevăzut de lege, Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

şi Prefectului Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinŃă 

publică prin publicarea în Monitorul Oficial al României, precum şi 

pe pagina de internet www.ps4.ro. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.09.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 24/27.09.2012 
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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 de Ocupare a FuncŃiilor Publice 

pentru anul 2012 al Aparatului de Specialitate al Primarului 

Sector 4 Bucureşti 

 

 łinând seama de Referatul de Specialitate Nr. P.6.1 / 222 / 

19.09.2012, 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/ 1107/26.09.2012 

 

 -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: 
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 Art.1 Cu data de 01.10.2012 se aprobă Planul de Ocupare 

a FuncŃiilor Publice pentru anul 2012 al Aparatului de Specialitate 

al Primarului Sectorului 4 în conformitate cu anexa nr.1 care face 

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 27.09.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 25/27.09.2012 

 

 

 

*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 

 

H O T Ă R Å R E 

privind modificarea organigramei, a structurii de funcŃii şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei de 

EvidenŃă a Persoanelor Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 łinând seama de expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Analizând Referatul de specialitate nr.110970/16.07.2012 

întocmit de Serviciul Resurse Umane, SSM, PSI, MC din cadrul 

DirecŃiei de Evidentă a Persoanelor Sector 4; 

 Luând în considerare avizul AgenŃiei NaŃionale a 

FuncŃionarilor Publici înregistrat la DirecŃia de Evidentă a 

Persoanelor cu nr.110916/05.07.2012, precum şi avizul DirecŃiei 

pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 

nr.3479195/23.08.2012 înregistrat la DirecŃia de Evidentă a 

Persoanelor cu nr.111248/28.08.2012; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4; 

 În temeiul dispoziŃiilor art.45 alin.(1) şi ale art.81 alin.(2) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă modificarea organigramei, a structurii de 

funcŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale 

DirecŃiei de EvidenŃă a Persoanelor Sector 4 în conformitate cu 

prevederile anexei nr.1, anexei nr.2 şi anexei nr. 3. 

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

prezenta Hotărâre. 

 Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi 

DirecŃia de EvidenŃă a Persoanelor Sector 4 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 27.09.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 26/27.09.2012 

 

*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 numirea reprezentanŃilor Consiliului Local al 

Sectorului 4 în Consiliile de AdministraŃie ale unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4  

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Luând în considerare Referatul de specialitate al 

AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 înregistrat 

cu nr. 4195 / 24.09.2012;   

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 În baza prevederilor art. 96 alin. (2) din Legea nr. 1/2011- 

legea educaŃiei naŃionale ; 

 Potrivit art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.,,j’’ din Legea 

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

modificată şi completată; 

 

HOTĂRĂŞTE 
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Art.1 Se aprobă lista cu reprezentanŃii Consiliului Local al 

Sectorului 4 în Consiliile de AdministraŃie ale unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local al 

sectorului 4 nr. 65/2008 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.3 Secretarul Sectorului 4, Administratia Scolilor, 

Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 şi reprezentanŃii numiŃi 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 27.09.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 27/27.09.2012 

 

 

*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 aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea locuinta P+2 E, pentru 

teren proprietatea d-lui PULPEA MIHAI, în suprafaŃă de 

255,25 mp., situat în STR.COLNICULUI nr.33-35, sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 

4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi al Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificarile 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 republicata ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinŃa 

pentru teren situat în str.COLNICULUI nr.33-35 . 

Art.2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

proprietate persoană fizică ,în suprafaŃă de 255,25mp.   

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 27.09.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 28/27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea acces din exterior, 

pentru apartament proprietatea d-lui MOŞNEAGU 

CORNELIU, în suprafaŃă de 44,91 mp., situat în Str.Piscului 

nr.15, bl.45, sc.B, P, ap.45, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 

4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi al Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000. 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru accces din 

exterior pentru apartament situat în Str.Piscului nr.15, bl.45, sc.B, 

P, ap.45. 

Art.2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

cota parte indiviza a blocului (trotuarul de gardă), în suprafaŃă de 

1,0mp.   

Art.3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism 

şi nu dă dreptul de construire. 

Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 

(2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. 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 27.09.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 29/27.09.2012 
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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 

concesionare teren pentru acces şi extindere locuinŃă, pe un 

teren proprietatea COSTACHE GHEORGHE, în suprafaŃă de 

325mp. şi teren proprietate privată a municipiului Bucureşti 

în suprafaŃă de 102,50 mp, situat în B-dul C-TIN 

BRANCOVEANU NR.99B, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 

4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi al Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000. 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

concesionare teren pentru acces şi extindere locuinŃă pe un teren 

situat în B-dul C-tin Brâncoveanu nr.99B. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

proprietate persoană fizică, în suprafaŃă de 325mp şi proprietate 

privată a municipiului Bucureşti în suprafaŃă de 102,50mp.   

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 27.09.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 30/27.09.2012 
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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 locuinŃă P+1 E, pe un 

teren proprietatea d-ului Cristea Ninel, în suprafaŃă de 506,17 

mp., situat în DRUMUL POŞTALIONULUI nr.34 J, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 

4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi al Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicata ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinŃă 

P+1E pe un teren situat în DRUMUL POŞTALIONULUI NR.34 J. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

proprietate persoana fizica, în suprafaŃă de 506,17 mp.    

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 

(2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, 

devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 27.09.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 31/27.09.2012 
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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 imobil Sp+ P+5 E+6 E 

retras-SERVICII MEDICALE ŞI LOCUINłĂ DE SERVICIU, pe 

un teren proprietatea SC TIMPURI NOI SERVICII, în suprafaŃă 

de 1445,03 mp., situat în cal.VĂCĂREŞTI nr.176-178, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 

4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi al Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicata ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil Sp+ 

P+5E+6 E RETRAS pe un teren situat în cal. VĂCĂREŞTI 

NR.176-178. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

proprietate persoana juridica, în suprafaŃă de 1445,03 mp.  

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 

(2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, 

devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 27.09.2012. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 32/27.09.2012 
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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 imobil locuinŃe P+10 E, 

pe un teren proprietatea d-lui PREDA ROMEO VALENTIN, în 

suprafaŃă de 747,0mp., situat în B-DUL METALURGIEI nr.7, 

sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 

4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi al Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000 . 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicata ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil 

locuinŃe P+10 E pe un teren situat în b-dul Metalurgiei nr.7. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

proprietate persoană fizică, în suprafaŃă de 747,0mp. 

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 

 (2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. arobată 

anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 27.09.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 33/27.09.2012 



323 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea acces din exterior, 

apartament proprietatea d-lui DANILĂ ŞTEFAN în suprafaŃă 

de 49,19 mp., situat în str.Berceni nr.19,bl.27,sc.2 ap.48 , 

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, protectia 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 modificarile şi completările ulterioare; 
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 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000 . 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicata ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru acces din 

exterior pe un teren cotă indiviză a blocului (trotuarul de gardă) 

situat în şos.BERCENI nr.19,BL.27,sc.2,ap.48. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

cota parte indiviza a blocului(trotuarul de garda), în suprafaŃă de 

1,0mp.  

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 

(2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, 

devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 27.09.2012. 

 

 



325 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Mihai-Bogdan DIACONU 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 34/27.09.2012 
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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./3577 

/21.09.2012 ; 

 - Decizia Ministerului FinanŃelor Publice nr 1162/ 

06.09.2012, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate, 

prin care s-a suplimentat finanŃarea drepturilor asistenŃilor 

personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaŃiile 

lunare ale persoanelor cu handicap grav, cu suma de 18 mii lei, 

pe trimestrul III; 

 - Adresa Ministerului FinanŃelor Publice nr 253200/ 

12.09.2012 privind repartizarea plafonului maxim al cheltuielilor 

de personal aprobat prin Ordinul nr 217/ 1.172/ 2012, prin care se 

reglementează majorarea plafonului de cheltuieli de personal faŃă 
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de cel precedent, stabilit prin Ordinul 286/ 2987/2011, cu 4.656 

mii lei, pentru Consiliul Local al Sectorului 4; 

 - Adresa DirecŃiei de Sănătate Publică nr 13858/ 

18.09.2012 privind suplimentarea subvenŃiei din Bugetul de Stat 

pentru finanŃarea sănătăŃii către bugetele locale cu una mie lei; 

 - Hotărârea nr 2279/08.03.2012 a Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale privind avizarea favorabil a contractării de 

către Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti a unei finanŃări 

rambursabile în valoare de 26.884.986,63 EUR pentru realizarea 

unor investiŃii publice de interes local.  

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4;  

 Luând în considerare prevederile : 

 - art.19 alin.(2) şi ale art.49 din Legea nr.273/2006 privind 

finanŃele publice locale modificată şi completată ; 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 

lit. d) din Legea nr. 215/ 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată : 

 

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 : 
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 ● 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 administrat-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1 – Bugetul local detaliat la 

venituri pe capitole şi subcapitole ;  

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.2 – Bugetul local detaliat la 

cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe ;  

 

 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 : 

 

- 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.51.02.01.03 - A.S.L.G. 

- Anexa 3.1.1.1 - cap.51.02.01.03 P - Primăria sector 4 

   

- Anexa 3.2 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii 

publice generale 

- Anexa 3.2.1 - cap.54.02.50 - Alte servicii publice 
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generale 

- Anexa 3.2.1.1 - cap.54.02.10 D - DirecŃia EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 4 

- Anexa 3.3 - capitol bugetar 55.02 - Dobânzi 

- Anexa 3.4 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publică şi 

siguranŃă naŃională 

- Anexa 3.4.1 - cap.61.02.03 - Ordine publică 

- Anexa 3.4.1.1 - cap.61.02.03.04 - Politie locală Sector 

4 

- Anexa 3.4.2 - cap.61.02.05 - ProtecŃia civilă şi 

protecŃia contra 

incendiilor 

   

- Anexa 3.6 - capitol bugetar 65.02 - ÎnvăŃământ total 

- Anexa 3.6.1 - cap.65.02.03 - centralizator 

- Anexa 3.6.1.1 - cap.65.02.03.01 - ASLG 1 

- Anexa 3.6.1.2 - cap.65.02.03.02 - ASLG 2 

- Anexa 3.6.1.3 - cap.65.02.03 US 1 - unităŃi şcolare 

- Anexa 3.6.1.4 - cap.65.02.03 US 2 - unităŃi şcolare 

- Anexa 3.6.2 - cap.65.02.04 - centralizator 

- Anexa 3.6.2.1 - cap.65.02.04 US2 - unităŃi şcolare 

- Anexa 3.6.2.2 - cap.65.02.04 US3 - unităŃi şcolare 

- Anexa 3.6.2.3 - cap.65.02.04 - ASLG 2 

- Anexa 3.6.3 - cap.65.02.07 - centralizator 

- Anexa 3.6.3.1 - cap.65.02.07.04 A - ASLG 

- Anexa 3.6.3.2 - cap.65.02.07.04 US - unităŃi şcolare 
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- Anexa 3.7  - capitol bugetar 66.02 - Sănătate 

- Anexa 3.7.1 - cap.66.02.06 - Servicii medicale în 

unităŃi sanitare cu 

Paturi 

   

- Anexa 3.7.1.1 - cap.66.02.06.03 - UnităŃi medico-

sociale – Sf.Luca 

- Anexa 3.7.2 - cap.66.02.50 - Alte cheltuieli în 

domeniul sănătăŃii 

- Anexa 3.8 - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere 

şi religie 

- Anexa 3.8.1 - cap.67.02.05 - Servicii recreative 

şi sportive 

- Anexa 3.8.1.1 - cap.67.02.05.03 A -AdministraŃia 

Domeniului Public 

Sector 4 

- Anexa 3.8.1.2 - cap.67.02.05.03 P - ÎntreŃinere grădini 

publice, parcuri, 

zone verzi 

   

- Anexa 3.9  - capitol bugetar 68.02 - Asigurări şi 

asistenŃă socială 

- Anexa 3.9.1 - cap.68.02.04 - AsistenŃă acordată 

persoanelor în vârstă 

- Anexa 3.9.1.1 - cap.68.02.04.1 - Centrul de Îngrijire 

şi AsistenŃă nr.1 
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- Anexa 3.9.2 - cap.68.02.12 - UnităŃi de asistenŃă 

medico-sociale – 

Centrul medico-

social Sf.Luca 

   

- Anexa 3.9.3 - cap.68.02. AS - AsistenŃă socială 

- Anexa 3.9.3.1 - cap.68.02.AS.05 - AsistenŃă socială în 

caz de boli şi 

invaliditate 

   

- Anexa 3.9.3.1.1 - cap.68.02.AS.05.02 - AsistenŃă socială în 

caz de invaliditate 

- Anexa 3.9.3.2 - cap.68.02.AS.06 - AsistenŃă socială 

pentru familie şi copii 

- Anexa 3.9.3.2.1 - cap.68.02.AS.06.01 - AsistenŃă socială 

pentru familie şi copii 

- Anexa 3.9.3.2.2 - cap.68.02.AS.06.56 

SMIS 

- Extindere servicii 

comunitare în cadrul 

Centrului de zi Harap 

Alb 

   

- Anexa 3.9.3.3 - cap.68.02.11.2 - Creşe 

- Anexa 3.9.3.4 - cap.68.02.AS.15 - Prevenirea 

excluderii sociale 

- Anexa 3.9.3.4.1 - cap.68.02.AS.15.01 - Ajutor social 

- Anexa 3.9.3.5 - cap.68.02.AS.50 - Alte cheltuieli în 
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domeniul asigurărilor 

şi asistenŃei sociale 

   

- Anexa 3.10 - capitol bugetar 70.02 - LocuinŃe servicii 

şi Dezvoltare 

Publică 

- Anexa 3.10.1 - cap.70.02.03 - LocuinŃe,servicii şi 

dezvoltare publică 

- Anexa 3.10.1.1 - cap.70.02.03.30 - Alte cheltuieli în 

domeniul locuinŃelor 

- Anexa 3.10.1.2 - cap.70.02.50 - Alte servicii în 

domeniul locuinŃelor 

   

- Anexa 3.11 - capitol bugetar 74.02 - ProtecŃia mediului 

- Anexa 3.11.1 - cap.74.02.05 - Salubritate şi 

gestiunea deşeurilor 

- Anexa 3.11.1.1 - cap.74.02.05.01 - Salubritate 

 

 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  
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finanŃate integral sau parŃial 

din venituri proprii 

- Anexa 5.1 - capitol bugetar 68.10.12 - UnităŃi de 

asistenŃă medico-

socială 

- Anexa 

5.1.1 

- cap. 68.10.12 - Centrul medico- 

social SF. LUCA 

 

 Art. 5. Bugetul de venituri şi cheltuieli din credite interne şi 

credite externe al Primăriei Sectorului 4, a fost aprobat atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 

6, astfel : 

 ● Bugetul creditelor externe al Primăriei Sectorului 4 în 

sumă de 54.680.050 lei, conform anexelor nr. 6.1,6.2,6.3,6.4. 

 

 ● Bugetul creditelor interne al Primăriei Sectorului 4 în 

sumă de 50.000 mii lei, conform anexelor nr. 6.5,6.6,6.7,6.8 

 

 Art. 6. Se aprobă Listele de investiŃii aferente bugetului 

propriu al Primăriei Sectorului 4, precum şi pentru unităŃile aflate 

în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

 

 - anexa nr. 7  ,,Lista de investiŃii a Primăriei Sectorului 

4”  

 - anexa nr. 8  ,,Lista de investiŃii a D.G.I.T.L.”  

 - anexa nr. 9  ,,Lista de investiŃii a A.S.L.G Sector 4”  
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 - anexa nr. 10  ,,Lista de investiŃii pentru anul 2012 - 

D.GAS.P.C Sector 4”, 

 - anexa nr. 11  ,,Lista de investiŃii a AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 4”  

 - anexa nr. 12  ,,Lista de investiŃii a DirecŃiei de EvidenŃă 

a Persoanelor Sector 4 

 - anexa nr. 13  ,,Lista de investiŃii a Politiei Locale Sector 

4 

 

 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 27.09.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 35/27.09.2012 
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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 

concesionare teren pentru construcŃie şi extindere locuinŃă, 

pe un teren proprietatea d-nei OANCEA VALERIA, în 

suprafaŃă de 200,00mp. şi teren proprietate privată a 

municipiului Bucureşti în suprafaŃă de 100,00 mp, situat în 

Str. MOŞOAIA NR.29, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 

4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi al Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000. 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicata ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu concesionare teren 

pentru construcŃie şi extindere locuinŃă pe un teren situat în Str. 

Moşoaia nr.29. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

proprietate persoană fizică, în suprafaŃă de 200mp şi proprietate 

privata a municipiului Bucureşti în suprafaŃă de 100mp.  

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 

(2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, 

devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa de îndată a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.09.2012. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai-Bogdan DIACONU 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 36/27.09.2012 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR  

  
  
  
  

  

  

  

  



339 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 

  

SUMAR  

  
HOTĂRÂREA NR. 38 din 27.09.2012 privind alegerea preşedintelui de 

şedinŃă………………………………………………………………………………. 

 
340 

HOTĂRÂREA NR. 39 din 27.09.2012 privind aprobarea derulării şi finanŃării 

din bugetul local al Sectorului 6, în limita sumei de 1.249.436 lei (inclusiv taxe), 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al 

Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 1.9; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege domnul consilier Manuel Avramescu în 

funcŃia de preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 3 luni, până la 

data de 31.12.2012. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se 

vor face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 

6. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ioana Mihaela Neacşu Secretarul Sectorului 6 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr. :38 

Data: 27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanŃării din bugetul local al 

Sectorului 6, în limita sumei de 1.249.436 lei (inclusiv taxe), a 

proiectului „Centrul Pilot MultifuncŃional România Kids”desfăşurat 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 în parteneriat cu AsociaŃia Centrul Creştin Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.G.M.B. nr. 63/27.02.2009 prin care Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti îşi dă acordul în vederea colaborării 

Consiliului Local Sector 6, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, cu AsociaŃia Centrul 

Creştin Bucureşti; 

-  H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 
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- H.C.L.S. 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de 

Dezvoltare şi PerformanŃă Administrativă a DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011 

– 2018; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 

- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Prevederile art. 53 alin. (2), art. 65 şi art. 66 alin. (3) şi (4) din 

Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

- În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale 

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea din bugetul local 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în limita sumei de 

1.249.436 lei, (inclusiv taxe), a proiectului „Centrul Pilot 

MultifuncŃional Romania Kids”, desfăşurat de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în parteneriat 
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cu AsociaŃia Centrul Creştin Bucureşti, conform Anexei*, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ioana Mihaela Neacşu Secretarul Sectorului 6 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 39 

Data: 27.09.2012 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 6  

în vederea achiziŃionării Colegiului Tehnic Gheorghe Airinei 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti precum şi  

Raportul de specialitate al DirecŃiei AdministraŃie Publică Locală; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând cont de contractul de comodat nr. 588/11.02.2003; 

 Luând în considerare expertiza tehnică efectuată de ARA Project 

Concept SRL prin expert tehnic atestat ing. Guleac V. Bogdan, 

minutele nr. 4749/29.08.2012, nr. 5139/14.09.2012 încheiate între 

Romtelecom şi Primăria Sector 6 precum şi notificarea nr. 

100/09/04.09.2012 Romtelecom; 

 În temeiul art. 81 alin. 2 lit. f) şi j) şi a art. 45 alin. (1) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1: Se solicită Consiliului General al municipiului 

Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 
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6 să achiziŃioneze în numele şi pentru Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti imobilul situat în Municipiul Bucureşti, str. 

Romancierilor nr. 1, sector 6, format din teren în suprafaŃă de 

20226 m.p. şi construcŃii înscrise în Cartea Funciară nr. 203254 a 

Municipiului Bucureşti, identificate cu nr. Cadastral 203254 şi 

203254-C1, 203254-C2, 203254-C3 şi 203254-C4 conform 

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

trecerea în domeniul privat şi darea acestuia  în administrarea 

Consiliului Local Sector 6. 

 Art. 2: (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia AdministraŃie 

Publică şi DirecŃia Tehnică  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 

Ioana Mihaela Neacşu Secretarul Sectorului 6 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 40 

Data: 27.09.2012 
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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 solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 6  

în vederea achiziŃionării Colegiului Tehnic Gheorghe Airinei 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice şi 

Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 

6; 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Legii nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012, ale 

Deciziei nr. 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; 
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 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 Anexa 2, anexă ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul creditelor externe al  Consiliului 

Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012, în sumă 

200.000,00 mii lei 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. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, 

ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari de credite vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ioana Mihaela Neacşu                                              Secretarul Sectorului 6 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 41 

Data: 27.09.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 ConvenŃiei pentru realizarea şi actualizarea 

Registrului electronic central privind persoanele cu handicap şi 

semnarea acesteia 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.G. 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; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei 

de Dezvoltare şi PerformanŃă Administrativă a DirecŃiei Generale 
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de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 Bucureşti 

pentru perioada 2011-2018; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

- H.G. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările 

şi completările ulterioare;    

- H.G. nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale pentru 

protecŃia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu 

handicap în perioada 2006-2013; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

- Prevederile art. 31 din Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea 

ConvenŃiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităŃi, adoptată 

la New York de Adunarea Generală a OrganizaŃiei NaŃiunilor 

Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 

2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007; 

- H.G. nr. 11/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului 

Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;    

- Legea nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut 

dintre România şi Banca InternaŃională pentru ReconstrucŃie şi 
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Dezvoltare, destinat finanŃării Proiectului privind incluziunea 

socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, cu modificările şi 

completările ulterioare;       

- Ordinul nr. 1106/2011 pentru constituirea registrelor electronice 

privind persoanele cu handicap; 

- Adresa Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale – 

Cabinet Secretar de Stat – Politici Familiale şi AsistenŃă Sociale, 

înregistrată la Primăria Sectorului 6 al Muncipiului Bucureşti – 

Registratura Generală – Birou Unic sub nr. 30719/13.09.2012, 

precum şi a ConvenŃiei pentru realizarea şi actualizarea 

Registrului electronic central privind persoanele cu handicap şi 

semnarea acesteia înregistrată sub acelaşi număr; 

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

şi cele ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă ConvenŃia pentru realizarea şi 

actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu 

handicap ce se va încheia între Consiliul Local Sector 6 prin 
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DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 şi Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se deleagă domnul Rareş Şerban Mănescu, 

Primarul Sectorului 6 în vederea semnării actului prevăzut la art. 

1. 

 Art. 3. Se deleagă domnul Marius Lăcătuş, Director 

General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6 în vederea semnării actului prevăzut la art. 1.  

 Art. 4.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă Hotărârea de Consiliul Local Sector 6 nr. 71/24.05.2012 

privind aprobarea ConvenŃiei pentru realizarea şi actualizarea 

Registrului electronic central privind persoanele cu handicap şi 

semnarea acesteia. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ioana Mihaela Neacşu Secretarul Sectorului 6 
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Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 42 

Data: 27.09.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada 

Dezrobirii 107 A”, Sector 6 pentru construire locuinŃă pe un teren 

în suprafaŃă de 356,25 m.p.,proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu - “Strada Dezorbirii nr. 107A”, Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 18349/4/4;09/07/2012 şi raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 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.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită în conformitate cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010 şi H.C.G.M.B. nr. 241/2011; 

  În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Dezrobirii nr. 107A”, Sector 6, pentru construire locuinŃă pe un 

teren în suprafaŃă de 356,25 m.p., proprietate privată persoană 

fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ioana Mihaela Neacşu                                              Secretarul Sectorului 6 

 

Gheorghe Floricică 
 

Nr.: 43 

Data: 27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. George 

Calboreanu nr. 16”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, comerŃ şi 

birouri pe un teren în suprafaŃă de 160 m.p.,proprietate privată 

persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu - “Str. George Calboreanu nr. 16”, Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 19110/4/3;09/07/2012 şi raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită în conformitate cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010 şi H.C.G.M.B. nr. 241/2011; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. 

George Calboreanu nr. 16”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, 

comerŃ şi birouri pe un teren în suprafaŃă de 160 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ioana Mihaela Neacşu                                              Secretarul Sectorului 6 

 

Gheorghe Floricică 
 

Nr.: 44 

Data: 27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

  
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada 

Tânganului nr. 21”, Sector 6 pentru construire locuinŃă pe un 

teren în suprafaŃă de 379,93 m.p.,proprietate privată persoană 

fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu - “Str. Tânganului nr. 21”,  Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 17850/4/5;09/07/2012 şi raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 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.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită în conformitate cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010 şi H.C.G.M.B. nr. 241/2011; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Tânganului nr. 21”, Sector 6, pentru construire locuinŃă pe un 

teren în suprafaŃă de 379,93 m.p., proprietate privată persoană 

fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ioana Mihaela Neacşu Secretarul Sectorului 6 

 

Gheorghe Floricică 
 
 

Nr.: 45 

Data: 27.09.2012 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Pavel 

Zăgănescu nr. 1A”, Sector 6 pentru construire locuinŃă   pe un 

teren în suprafaŃă de 135,42 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 - “Str. Pavel Zăgănescu 1A”,  Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 18465/4/2;09/07/2012 şi raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 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.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită în conformitate cu 

H.C.G.M.B. nr. 324/2010 şi H.C.G.M.B. nr. 241/2011; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Pavel Zăgănescu nr. 1A”, Sector 6, pentru construire locuinŃă pe 

un teren în suprafaŃă de 135,42 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. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ioana Mihaela Neacşu Secretarul Sectorului 6 

 

Gheorghe Floricică 
 

Nr.: 46 

Data: 27.09.2012 
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