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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea implementării „SoluŃiei ReŃinute" pentru Municipiul Bucureşti, prevăzută la art. 

4 din Memorandumul cu tema ,.Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică 

prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul 

Bucureşti şi Municipiul ConstanŃa" aprobat în şedinŃa Guvernului României din data de 

27.03.2013, pentru realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică prin intermediul 

unui sistem de alimentare centralizată cu energie termică („SACET") integrat - producere, 

transport, distribuŃie şi furnizare 

 

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

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

AutorităŃii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP); 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile:  

-Art. 8 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice, 

republicată; 

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

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 202/2012 privind aprobarea Memorandumului având ca obiectiv 

realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Bucureşti - producere, 

transport, distribuŃie şi furnizare prin intermediul unui sistem integrat de alimentare centralizată 

cu energie termică; 

 Având în vedere că în şedinŃa din data de 27.03.2013, Guvernul României a aprobat 

Memorandumul cu tema ,.Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin 

sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul Bucureşti şi 

Municipiul ConstanŃa" prin care s-a stabilit „SoluŃia ReŃinută" pentru Municipiul Bucureşti, în 

vederea atingerii obiectivului privind realizarea Serviciului public de alimentare cu energie 

termică în Municipiul Bucureşti-producere, transport, distribuŃie şi furnizare, prin intermediul unui 

Sistem integrat de alimentare cu energie termică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art 4 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 implementarea „SoluŃiei ReŃinute" pentru Municipiul Bucureşti, prevăzută 

la art 4 din Memorandumul cu tema „Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie 

termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul 

Bucureşti şi Municipiul ConstanŃa aprobat în şedinŃa Guvernului României din data de 

27.03.2013 (,,Memorandumul"), pentru realizarea serviciului public de alimentare cu energie 

termică prin intermediul unui sistem de alimentare centralizată cu energie termic („SACET") 

integrat - producere, transport, distribuŃie şi furnizare, în conformitate cu documentul (copie 

Memorandum) prezentat în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 În scopul implementării „SoluŃiei ReŃinute" se aprobă constituirea Comitetului de 

Implementare, în următoarea componenŃă: 

 ReprezentanŃi ai Primăriei Municipiului Bucureşti:  

Dl. Costin Berevoianu - Consilier al Primarului General;  

Dl. Marcel Nlcolaescu - Viceprimar al municipiului Bucureşti;  

Dl. Cosmin Flavius Gheorghiu - Director Executiv - DirecŃia UtilităŃi Publice;  

Dl. Adrian lordache - Director Executiv - DirecŃia Juridic. 

 ReprezentanŃii AutorităŃii Municipale de Reglementare  a Serviciilor Publice (AMRSP): 

Dl. Adrian Cristea - Director General;  

Dl. Ciprian CărnuŃă - Director Servicii. 

 ReprezentanŃii RADET Bucureşti:  

Director General;  

Director Economic. 

 ReprezentanŃii Sindicatului Liber Independent RADET Bucureşti:  

D-na Ioana Stoica - Preşedinte;  

D-na Rodica Popescu - Secretar. 

 ExperŃi cooptaŃi: 

Dl. Prof. Univ. Dr. Ing. Aureliu Leca - Universitatea Politehnică Bucureşti;  

Dl. Prof. Univ. Dr. Ec. loan Radu - Academia de Studii Economice Bucureşti;  

Dl. Prof. Univ. Dr. Ec. Horia Ion NeamŃu - Academia de Studii Economice Bucureşti. 

 Art.3 Comitetul de Implementare prevăzut la art. 2 va aproba propriul Regulament de 

funcŃionare şi va elabora proiectele documentelor ce urmează a fi  aprobate de Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti. 

 Art.4 Comitetul de Implementare prevăzut la art. 2 va informa operativ Primarul Generai al 

Municipiului Bucureşti. 

 Art.5 Comitetul de Implementare prevăzut la art. 2 va fi asistat de către o structură 

executivă internă în cadrul AutorităŃii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), 

ce va fi constituită prin DispoziŃie a Primarului General al Municipiului Bucureşti. 

 Art.6 Hotărârea C.G.M.B. nr. 205/2011 se abrogă. 
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 Art.7 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), RADET 

Bucureşti şi persoanele nominalizate în Comitetul de Implementare prevăzut la art. 2 vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 108 

 

 

 

 

 

*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 validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al 

domnului Fătu Gabriel 

 

 Având în vedere adresa Partidului Poporului Dan Diaconescu nr. 278/25.03.2013, 

înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Municipiului Bucureşti cu nr. 1081/6/26.03.2013, 

prin care se propune domnul Fătu Gabriel pentru funcŃia de consilier; 

 Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic: Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al domnului Fătu Gabriel, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de 

consilier al domnului OrzaŃă Radu-Paul. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 109 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea încheierii unui contract de consultanŃă pentru implementarea 

de către Municipiul Bucureşti a art. 4 lit. e) din Memorandumul cu tema „Realizarea serviciilor 

publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie 

termică integrat (SACET) în Municipiul Bucureşti şi Municipiul ConstanŃa" aprobat în şedinŃa 

Guvernului României din data de 27.03.2013 

 

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

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

AutorităŃii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP); 

Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice, republicată; 

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

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 202/2012 privind aprobarea Memorandumului având ca obiectiv 

realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Bucureşti - producere, 

transport, distribuŃie şi furnizare prin intermediul unui sistem integrat de alimentare centralizată 

cu energie termică; 

- Memorandumului cu tema „Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin 

sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul Bucureşti şi 

Municipiul ConstanŃa", aprobat în şedinŃa Guvernului României din data de 27.03.2013; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă încheierea unui contract de consultanŃă pentru implementarea de către 

municipiul Bucureşti a art. 4 lit. e) „Selectarea, prin procedurile concurenŃiale prevăzute de 

legislaŃia în vigoare, a unui partener/operator cu experienŃă profesională şi capabilitate financiară 

care să realizeze investiŃii în SACET în scopul creşterii calităŃii Serviciului Public la un tarif 

suportabil pentru populaŃie şi un  efort rezonabil al bugetului Municipiului Bucureşti, prevăzut în 

Memorandumul cu tema ,.Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin 
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sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul Bucureşti şi 

Municipiul ConstanŃa" aprobat în şedinŃa Guvernului României din data de 27.03.2013, având 

structura cadru, în conformitate cu anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se împuterniceşte Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

(AMRSP) pentru selectarea consultantului, cu respectarea prevederilor legislaŃiei aplicabile şi a 

acordurilor internaŃionale la care România este parte şi încheierea contractului de consultanŃă în 

condiŃiile prevăzute la art. 1, precum şi prefinanŃarea acestei consultanŃe. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 110 
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Anexa la HCGMB nr. 110/27.04.2103 

 

CONSULTANłĂ – STRUCTURA CADRU 

 

I.  Elaborare Studiu de Oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluŃiilor 

optime de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică în Municipiul 

Bucureşti- producŃie, transport, distribuŃie, în conformitate cu prevederile Art. 29 alin. (2) 

şi art. 32 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 şi ale HG nr. 717/2008 cu următoarea structură: 

 

1. Aspecte generale 

- Cadrul legal 

- Memorandumul 

- Serviciul de alimentare cu energie termică in Municipiul Bucureşti 

- SACET Bucureşti – producŃie, transport, distribuŃie şi furnizare 

 

2. Diagnostic 

Diagnostic tehnic, economic, financiar şi social intern 

 

3. Prognoza evoluŃiei Serviciului pentru perioada 2014 – 2024 

- Indicatori de PerformanŃă ai Serviciului 

- InvestiŃiile considerate necesare pentru modernizarea, îmbunătăŃirea calitativă şi cantitativă, 

precum şi a condiŃiilor sociale şi de mediu şi extinderea serviciului, din care investiŃiile 

considerate prioritare (2014 – 2016) 

- Surse şi costuri de finanŃare 

- Costuri de operare 

- Previziunea principalelor componente de cont de profit şi pierdere 

- Necesarul de capital de lucru 

- Fluxuri de numerar previzionate 

 

4. Prognoza evoluŃie preŃ local al enrgiei termice 

Analiza suportabilitate: 

- metodologie, ipoteze şi obiectiv 

- analiza suportabilitate prin raportare la venitul minim, mediu şi pe categorii de venit 

 

5. Prognoza subvenŃie/ajutoare pentru încălzire Municipiul Bucureşti 

 

6. Plan Social 
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7. Gestiunea Serviciului (conform Memorandum) 

 

ETAPA 1 

Delegarea gestiunii către societatea rezultată din reorganizarea RADET, (inclusiv condiŃile şi 

durata estimată a contractului de delegare) 

Fuziunea RADET cu societatea rezultată din divizarea ELCEN (operatorul ,,fuzionat,,) 

Trecerea CET-urilor în domeniul public al Municipiului Bucureşti 

 

ETAPA 2 

Alegerea soluŃiei – păstrarea operatorului municipal rezultat în urma fuziunii sau privatizarea 

operatorului municipal rezultat în urma fuziunii (modificarea contractului de delegare în vigoare) 

sau delegarea gestiunii serviciului către un alt operator (concesiune sau PPP) 

 

8. RedevenŃa (în ETAPA 1 şi ETAPA 2) 

9. Planul social (pentru ETAPA 2) 

10. Concluzii şi recomandări 

 

II. Elaborare documentaŃie pentru licitaŃie (ETAPA 2) 

III. AsistenŃă la derularea licitaŃiei 

IV. AsistenŃă la intrarea în efectivitate a contractului de privatizare/delegare (ETAPA 2) 

V. AsistenŃă pentru comunicare 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea achiziŃionării de către RADET Bucureşti a unor servicii de asistenŃă şi 

consultanŃă juridică pentru implementarea Memorandumului cu tema ,.Realizarea serviciilor 

publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie 

termică integrat (SACET) în Municipiul Bucureşti şi Municipiul Constanta" aprobat în şedinŃa 

Guvernului României din data de 27.03.2013 

 

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

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

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

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice, republicată; 

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

completările ulterioare; 

- OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 202/2012 privind aprobarea Memorandumului având ca obiectiv 

realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Bucureşti - producere, 

transport, distribuŃie şi furnizare prin intermediul unui sistem integrat de alimentare centralizată 

cu energie termică; 

- Memorandumului cu tema „Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin 

sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul Bucureşti şi 

Municipiul ConstanŃa", aprobat în şedinŃa Guvernului României din data de 27.03.2013; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă achiziŃionarea de către Regia Autonomă de DistribuŃie a Energiei Termice 

Bucureşti (RADET Bucureşti) a unor servicii de asistenŃă şi consultanŃă juridică pentru 

reorganizarea  RADET în societate, delegarea serviciului de către municipiul Bucureşti către 

aceasta şi realizarea fuziunii noii societăŃi, cu societatea rezultată din divizarea ELCEN, în 

aplicarea Memorandumului cu tema „Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie 

termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul 
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Bucureşti şi Municipiul ConstanŃa" aprobat în şedinŃa Guvernului României din data de 

27.03.2013. 

 Art.2 Planul de reorganizare a RADET Bucureşti în societate, contractul de delegare a 

serviciului şi fuziunea noii societăŃi, cu societatea rezultată din divizarea ELCEN, vor fi supuse 

aprobării Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după aprobarea prealabilă de către 

Consiliul de AdministraŃie al RADET Bucureşti. 

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

Bucureşti, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) şi RADET 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti,27.04.2012 

Nr.111 
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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 „InstalaŃie de încălzire şi gaze - corp administrativ Cimitir lancu Nou" 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare Urbană -DirecŃia de Mediu şi al 

AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane; 

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului 

Bucureşti nr. 10/23.04.2013; 

În conformitate cu prevederile Cap. III, secŃiunea a lll-a, art. 44 din Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

obiectivul de investiŃii „InstalaŃie de încălzire şi gaze - corp administrativ Cimitir lancu Nou", 

prevăzuŃi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se va asigura din bugetul propriu al 

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 de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti,27.04.2012 

Nr.112 
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Anexa la HCGMB nr. 112/2103 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

Ai investiŃiei 

“INSTALAłIE DE ÎNCĂLZIRE ŞI GAZE – CORP ADMINISTRATIV IANCU NOU” 

 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII 

LEI: 

90.594 RON fără TVA 112.337 RON cu TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII 

EURO: 

20.543 EURO fără TVA 25.474 EURO cu TVA 

VALOARE CONSTRUCłII+MONTAJ 53.966 RON fără TVA 66.918 RON cu TVA 

VALOARE CONSTRUCłII+MONTAJ 12.237 EURO fără TVA 15.174 EURO cu TVA 

CHELTUIELI UTILAJE AFERENTE 

INSTALAłIILOR 

6.064 RON fără TVA 7.519 RON cu TVA 

CHELTUIELI UTILAJE AFERENTE 

INSTALAłIILOR 

1.375 EURO fără TVA 1.705 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 

ŞI ASISTENłĂ TEHNICĂ 

18.742 RON fără TVA 23.240 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 4.250 EURO fără TVA 5.270 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI 

AUTORIZAłII 

6.615 RON fără TVA 8.203 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI 

AUTORIZAłII 

1.500 EURO fără TVA 1.860 EURO cu TVA 

ALTE CHELTUIELI 2.205 RON fără TVA 2.734 RON cu TVA 

ALTE CHELTUIELI 500 EURO fără TVA 620 EURO cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI 

NEPREVĂZUTE 

2.562 RON fără TVA 3.177 RON cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI 

NEPREVĂZUTE 

581 720 EURO cu TVA 

Cheltuieli aferente implementării 

proiectului 

Cheltuieli aferente implementării 

proiectului 

DURATA DE REALIZARE A 

INVESTIłIEI 

441 RON fără TVA 

 

100 EURO fără TVA 

 

2 luni 

547 RON cu TVA 

 

124 EURO cu TVA 

Curs schimb EURO/RON: 4, 4099 
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EŞALONAREA INVESTIłIEI 

 

 Proiectare. 

AsistenŃă 

Tehnică+Avize şi 

AutorizaŃii 

C+M+Utilaje+ 

Tehnologie 

Dotări Total 

InvestiŃie fără 

TVA 

Total 

InvestiŃie cu 

TVA (RON) 

Anul 1 25.357 RON 60.030 RON - 90.594 112.337 

 

AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane 

Director 

Bogdan Peter Tănase 
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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 „Construire rampă de gunoi Cimitir Străuleşti" 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare Urbană -DirecŃia de Mediu şi al 

AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului 

Bucureşti nr. 8/23.04.2013; 

 În conformitate cu prevederile Cap. III, secŃiunea a lll-a, art. 44 din Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

obiectivul de investiŃii „Construire rampă de gunoi Cimitir Străuleşti", prevăzuŃi în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se va asigura din bugetul propriu al 

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 de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti,27.04.2012 

Nr.113 
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Anexa la HCGMB nr. 113/2103 
 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
Ai investiŃiei 

“Construire rampă de gunoi Cimitir Străuleşti” 
 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII 
LEI: 

781.020 RON fără TVA 966.530 RON cu TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII 
EURO: 

179.100 EURO fără 
TVA 

221.640 EURO cu TVA 

VALOARE CONSTRUCłII+MONTAJ 631.010 RON fără TVA 782.450 RON cu TVA 
VALOARE CONSTRUCłII+MONTAJ 144.701 EURO fără 

TVA 
179.429 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 
ŞI ASISTENłĂ TEHNICĂ 

79.890 RON fără TVA 99.060 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 18.320 EURO fără TVA 22.717 EURO cu TVA 
CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI 
AUTORIZAłII 

23.410 RON fără TVA 29.028 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI 
AUTORIZAłII 

5.368 EURO fără TVA 6.657 EURO cu TVA 

ALTE CHELTUIELI 9.910 RON fără TVA 10.350 RON cu TVA 
ALTE CHELTUIELI 2.273 EURO fără TVA 1.900 EURO cu TVA 
CHELTUIELI DIVERSE ŞI 
NEPREVĂZUTE 

36.810 RON fără TVA 45.644 RON cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI 
NEPREVĂZUTE 

8.441 EURO fără TVA 10.467 EURO cu TVA 

DURATA DE REALIZARE A 
INVESTIłIEI 

18 luni  

Curs schimb EURO/RON: 4, 3608/21.11.2011  
 
EŞALONAREA INVESTIłIEI 
 

 Proiectare. 
AsistenŃă 

Tehnică+Avize şi 
AutorizaŃii 

C+M+Utilaje+ 
Tehnologie 

Dotări Total 
InvestiŃie fără 

TVA 

Total 
InvestiŃie cu 
TVA (RON) 

Anul 1 79.890 RON        -        RON - 79.890 99.064 

Anul 2        -         RON 701.130 RON - 701.130 867.466 
TOTAL                                                                           781.020            966.530 

 
AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane 

Director 
Bogdan Peter Tănase 
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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 „SupraînălŃare, mansardare, extindere şi reamenajare corp administrativ 

Cimitir Sfânta Vineri" 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare Urbană - DirecŃia de Mediu şi al 

AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane; 

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului 

Bucureşti nr. 9/23.04.2013; 

În conformitate cu prevederile Cap. III, secŃiunea a lll-a, art. 44 din Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

obiectivul de investiŃii „SupraînălŃare, mansardare, extindere şi reamenajare corp administrativ 

Cimitir Sfânta Vineri", prevăzuŃi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se va asigura din bugetul propriu al 

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 de îndată a Consiliului General ai Municipiului 

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

Bucureşti,27.04.2012 

Nr.114 
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Anexa la HCGMB nr. 114/27.04.2103 
 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
Ai investiŃiei 

”SUPRAÎNĂLłARE, MANSARDARE, EXTINDERE ŞI REAMANAJARE CORP ADMINISTRATIV 
CIMITIR SFÂNTA VINERI“ 

 
VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII 
LEI: 

634.770 RON fără TVA 785.560 RON cu TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII 
EURO: 

145.563 EURO fără 
TVA 

180.140 EURO cu TVA 

VALOARE CONSTRUCłII+MONTAJ 505.800 RON fără TVA 627.192 RON cu TVA 
VALOARE CONSTRUCłII+MONTAJ 115.988 EURO fără 

TVA 
143.825 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 
ŞI ASISTENłĂ TEHNICĂ 

67.710 RON fără TVA 83.960 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 15.527 EURO fără TVA 19.253 EURO cu TVA 
CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI 
AUTORIZAłII 

23.410 RON fără TVA 29.028 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI 
AUTORIZAłII 

5.368 EURO fără TVA 6.657 EURO cu TVA 

ALTE CHELTUIELI 7.920 RON fără TVA 8.280 RON cu TVA 
ALTE CHELTUIELI 1.816 EURO fără TVA 1.900 EURO cu TVA 
CHELTUIELI DIVERSE ŞI 
NEPREVĂZUTE 

29.920 RON fără TVA 37.101 RON cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI 
NEPREVĂZUTE 

6.861 EURO fără TVA 8.508 EURO cu TVA 

DURATA DE REALIZARE A 
INVESTIłIEI 

18 luni  

 
Curs schimb EURO/RON: 4, 3608/21.11.2011  
 
EŞALONAREA INVESTIłIEI 
 

 Proiectare. 
AsistenŃă 

Tehnică+Avize şi 
AutorizaŃii 

C+M+Utilaje+ 
Tehnologie 

Dotări Total 
InvestiŃie fără 

TVA 

Total 
InvestiŃie cu 
TVA (RON) 

Anul 1 91.120 RON - RON - 91.120 112.989 
Anul 2 - RON 505.800 RON - 672.571 785.560 

 
AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane 

Director 

Bogdan Peter Tănase 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea componenŃei AutorităŃii Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate ai DirecŃiei Juridic; 

Luând în considerare adresa AutorităŃii Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului 

Bucureşti nr. 451/04.03.2013, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 697/6/04.03.2013 şi 

la DirecŃia AsistenŃă Tehnică şi Juridică sub nr. 797/05.03.2013; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Române, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a autorităŃii teritoriale de ordine publică; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 7, alin. (9) şi art. 45 alin. (1) 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se validează domnul comisar - şef de poliŃie Dragodă Marius Cătălin, Director 

General al DirecŃiei Generale de PoliŃie a Municipiului Bucureşti, ca membru de drept în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti, în locul domnului Ciocoiu 

Cornel. 

 Art.2 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr.96/2012 se modifică în mod corespunzător. 

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/2012 rămân neschimbate. 

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

Bucureşti şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti,27.04.2012 

Nr.115 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării Municipiului Bucureşti la proiectul european Overland Transport 

Systems - Sisteme de Transport Suspendate 

 

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 transporturi şi infrastructură urbană din cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti; 

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

privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti la proiectul european Overland 

Transport Systems - Sisteme de Transport Suspendate. 

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

în numele municipiului Bucureşti şi să semneze toate documentele necesare participării 

municipiului Bucureşti la proiectul menŃionat la art. 1 şi documentele parteneriatului, inclusiv 

Acordul de parteneriat şi Contractul de finanŃare. 

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

specialitate al acestuia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti,27.04.2012 

Nr.116 



25 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind demararea proiectului de implementare a statiei-pilot de alimentare a automobilelor 

electrice pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia 

Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de înfiinŃarea grupului interministerial de lucru pentru încurajarea dezvoltării şi 

susŃinerii automobilelor electrice în Ńara noastră, de tendinŃele de reducere a dependenŃei de 

carburanŃi şi diminuare a gradului de poluare la nivelului Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 11 şi art. 45 alin. (1) din 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă amenajarea celor 24 locuri de parcare identificate conform anexei* care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea implementării a 6 module de staŃii de 

alimentare a automobilelor electrice în cadrul Proiectului-pilot de încurajarea dezvoltării şi 

susŃinerii automobilului electric, în municipiul Bucureşti. 

 Art.2 AdministraŃia Străzilor va identifica şi inventaria, în termen de 90 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri, alte amplasamente potrivite pentru punerea în funcŃiune de 

staŃii de alimentare a automobilelor electrice. 

 Art.3 Proiectul-pilot de încurajarea dezvoltării şi susŃinerii automobilului electric va fi pus în 

aplicare pe baza unui protocol de lucru, prin grija deŃinătorului de staŃii de alimentare, pe de o 

parte, AdministraŃia Străzilor şi DirecŃia Generală Infrastructură şi Servicii Publice, pe de altă 

parte. 

 Art.4 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să negocieze pentru şi 

în numele municipiului Bucureşti şi să semneze toate documentele necesare participării 

municipiului Bucureşti la proiectul menŃionat la art. 1 inclusiv Protocolul de lucru menŃionat la art. 

3. 
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 Art. 5.Primarul General al Municipiului Bucureşti, direcŃiile din cadrul aparatului de 

specialitate al acestuia şi AdministraŃia străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la funcŃionarea 

Centrului multifuncŃional de sănătate „Sf. Nectarie", ca unitate socio-medicală în subordinea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 

 

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

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

de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti; 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 292/2011 privind asistenŃa socială; 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (2), ari 81 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la 

funcŃionarea Centrului multifuncŃional de sănătate „Sf. Nectarie", ca unitate socio-medicală în 

subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 118 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie privind „ReparaŃii capitale 

PuŃuri de apă Parc Drumul Taberei" 

 

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

raportul comun de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare Urbană -DirecŃia de Mediu şi 

AdministraŃia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico Economic al Primăriei Municipiului 

Bucureşti nr. 73/07.09.2011; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaŃia de avizare a lucrărilor de intervenŃie privind „ReparaŃii 

capitale PuŃuri de apă Parc Drumul Taberei", conform indicatorilor tehnico -economici prevăzuŃi 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul 

local. 

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

Bucureşti şi AdministraŃia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 119 
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Anexa la H.C.G.M.B. nr. 119/2013 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

privind “ReparaŃii capitale PuŃuri de apă Parc Drumul Taberei” 

 

 

 

 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 73,3287 mii lei (17,1017 mii EUR) 

       1 EUR = 4,2878 lei din decembrie 2010 

 

Din care: 

ConstrucŃii – montaj (C+M):   73,3228 mii lei 

 

2. Eşalonarea investiŃiei (INV/C+M): 

 

- Anul I INV/C+M:     73,3287 mii lei/ 73,3228 mii lei 

 

3. Durata de realizare (luni):   4 luni 

 

 

 

 

Director General 

ADMINISTRAłIA LACURI, PARCURI 

ŞI AGREMENT BUCUREŞTI 

 

Bogdan Peter TĂNASE 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie privind „ReparaŃii capitale 

PuŃuri de apă Parc Herăstrău" 

 

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

raportul comun de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare Urbană -DirecŃia de Mediu şi 

AdministraŃia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico Economic al Primăriei Municipiului 

Bucureşti nr. 71/07.09.2011; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaŃia de avizare a lucrărilor de intervenŃie privind „ReparaŃii 

capitale PuŃuri de apă Parc Herăstrău", conform indicatorilor tehnico -economici prevăzuŃi în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul 

local. 

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

Bucureşti şi AdministraŃia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 120 
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Anexa la H.C.G.M.B. nr. 120/2013 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

privind “ReparaŃii capitale PuŃuri de apă Parc Herăstrău” 

 

 

 

 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 62,7104 mii lei (14,6253 mii EUR) 

       1 EUR = 4,2878 lei din decembrie 2010 

 

Din care: 

ConstrucŃii – montaj (C+M):   62,7054 mii lei 

 

2. Eşalonarea investiŃiei (INV/C+M): 

 

- Anul I INV/C+M:     62,7104 mii lei/ 62,7054 mii lei 

 

3. Durata de realizare (luni):   4 luni 

 

 

 

 

Director General 

ADMINISTRAłIA LACURI, PARCURI 

ŞI AGREMENT BUCUREŞTI 

 

Bogdan Peter TĂNASE 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie privind „ReparaŃii capitale 

PuŃuri de apă Parc Cişmigiu" 

 

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

raportul comun de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare Urbană -DirecŃia de Mediu şi 

AdministraŃia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico Economic al Primăriei Municipiului 

Bucureşti nr. 72/07.09.2011; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaŃia de avizare a lucrărilor de intervenŃie privind „ReparaŃii 

capitale PuŃuri de apă Parc Cişmigiu", conform indicatorilor tehnico -economici prevăzuŃi în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul 

local. 

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

Bucureşti şi AdministraŃia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

Angelescu Ramiro Robert Eduard  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 121 
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Anexă la H.C.G.M.B. nr. 121/2013 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI privind  

„ReparaŃii capitale PuŃuri de apă Parc Cişmigiu" 

 

 

1) Valoarea totală: 78,1641 mii lei (18,23 mii EUR)  

1 EUR - 4,2878 lei din decembrie 2010 

 

  

            din care:  

ConstrucŃii-montaj: 

 

72,3768 mii lei 

2) Eşalonarea investiŃiei:  

• Anul I INV/C+M 

 

78,1641 mii lei/ 72,3768 mii lei 

  

3) Durata de realizare: 

 

2 luni 

 

 

Director General 

ADMINISTRAłIA LACURI, PARCURI  

ŞI AGREMENT BUCUREŞTI 

 

Bogdan Peter TĂNASE 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea. documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie privind  

„ReparaŃii capitale Baia GriviŃa" 

 

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

raportul comun de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare Urbană -DirecŃia de Mediu şi 

AdministraŃia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico Economic al Primăriei Municipiului 

Bucureşti nr. 70/07.09.2011; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaŃia de avizare a lucrărilor de intervenŃie privind „ReparaŃii 

capitale Baia GriviŃa", conform indicatorilor tehnico - economici prevăzuŃi în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul 

local. 

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

Bucureşti şi AdministraŃia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 122 
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Anexa la H.C.G.M.B. nr. 122/2013 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

Privind “ReparaŃii capitale Baia GriviŃa” 

 

 

 

 

1) Valoarea totală:    2.988,592 mii lei (697,373 mii EUR) 

       1 EUR = 4,2855 lei  

 

Din care: 

ConstrucŃii – montaj:    2.296,294 mii lei 

 

2) Eşalonarea investiŃiei: 

 

Anul I INV/C+M:     2.281,834 mii lei/ 1.722,221 mii lei 

Anul II INV/C+M:     706,758 mii lei/ 574,073 mii lei 

 

3) Durata de realizare:    11 luni 

 

4) CapacităŃi: 

 SuprafaŃă construită parter: 590 mp 

 SuprafaŃă construită etaj: 550 mp 

 

 

 

 

Director General 

ADMINISTRAłIA LACURI, PARCURI 

ŞI AGREMENT BUCUREŞTI 

 

Bogdan Peter TĂNASE 
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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 „Academia de tenis - Complex Sportiv Lia Manoliu, Bd. Basarabia nr. 37-39, sector 2, 

Bucureşti" 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii -DirecŃia InvestiŃii; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului 

Bucureşti nr. 11/23.04.2013; 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

investiŃia „Academia de tenis - Complex Sportiv Lia Manoliu, Bd. Basarabia nr. 37-39, sector 2, 

Bucureşti", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 FinanŃarea investiŃiei se va asigura din bugetul propriu al municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 123 
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ANEXA la H.C.G.M.B. nr. 123/2013 

 

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al OBIECTIVULUI "Academia de Tenis - Complex 

Sportiv Lia Manoliu , Bd. Basarabia nr. 37-39, sector 

2 Bucureşti" 

 

 

Studiul de fezabilitate propune construirea a şase terenuri dotatate cu gradene pentru 1 300 

spectatori, vestiare şi grupuri sanitare,.spaŃiu alimentaŃie publică şi mic comerŃ. 

 

 

Date tehnice generale 

- Terenuri de tenis - 6 terenuri care vor ocupa 3.890 mp; 

- Gradene 3 trepte pentru 1300 locuri pentru spectatori totalizând o lungime de 216 ml. 

 

 

Indicatori tehnico - economici: 

 

Valoarea totală a 

investiŃiei: 

7.700.020 lei (cu TVA), respectiv 1.750.005 euro (cu 

TVA) 

6.209.690 lei (fără TVA), respectiv 1.411.290 Euro (fără 

TVA 

din care C+M 

 

6.410.220 lei (cu TVA), respectiv 1.456.870 euro (cu 

TVA) 

5.169.530 (fără TVA),respectiv 1.174.890 euro (fără 

TVA) 

Durata execuŃiei - 6 luni 

 

 

(curs 1 euro = 4,40 lei)  

  

) 

FinanŃarea investiŃiei se asigură din bugetul Consiliului General al Municipului Bucureşti. 
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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 „Sală MultifuncŃională- Complex Sportiv Lia Manoliu" 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii -DirecŃia InvestiŃii; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului 

Bucureşti nr. 12/23.04.2013; 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H OTĂRĂŞTE: 

 

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

obiectivul de investiŃii „Sală MultifuncŃională - Complex Sportiv Lia Manoliu", conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 FinanŃarea investiŃiei se va asigura din bugetul propriu al municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

Angelescu Ramiro Robert Eduard  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 124 
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ANEXA la H.C.G.M.B. nr. 124/2013 
Indicatorii tehnico economici - studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Sala 

MultifuncŃională - Complex Sportiv Lia Manoliu , Bd. Basarabia nr. 37-39, 
sector 2 Bucureşti" 

 
Beneficiar: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
Proiectant: S.C Retter & Partner Ziviltechniker Ges.m.b.H 
 
FuncŃiuni principale 
- tenis, baschet, handbal, fotbal de sală, badminton, volei, hochei pe role, box, atletism, 
gimnastica, tir sportiv, scrima, tenis de masa. 
- sala de concert  
- evenimente corporate 
- centru de congrese 
 
Date tehnice generale 
- suprafaŃa utilă desfăşurată - cca. 40.000 mp 
- regim înălŃime - S+P+3 
- număr locuri - min. 12.000 persoane 
 
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
 

Valoarea totală a investiŃiei: 368.284.270 lei (cu TVA), respectiv 80.597.950 euro (cu 
TVA). 
297.003.450 lei (fără TVA), respectiv 64.998.350 euro 
(fără TVA ) 

Din care C+M 244.406.560 lei (cu TVA), respectiv 53.487.670 euro (cu 
TVA) 
197.102.060 lei (fără TVA), respectiv 43.135.220 euro 
(fără TVA) 

 (curs 1 euro =4,5694 lei) 
 
EŞALONAREA LUCRĂRILOR 
 

ANUL I Valoare în mii lei Valoare în mii euro 
Valoare investiŃie 230.177,67 50.373,72 
Valoare C+M 153.451,78 33.582,48 

 
ANUL II  - 

Valoare investiŃie 138.106,60 30.224,23 
Valoare C+M 90.954,78 19.905,19 

 
Sursa de finanŃare : Bugetul local al Municipiului Bucureşti  
Termen de finalizare a investiŃiei: 24 luni calendaristice 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiŃii „Modernizarea şi reabilitarea imobilului situat în Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5" 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii -DirecŃia InvestiŃii; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului 

Bucureşti nr. 60/28.11.2012; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici - studiu de fezabilitate (DocumentaŃie de 

avizare lucrări de intervenŃie) pentru obiectivul de investiŃii „Modernizarea şi reabilitarea imobilului 

situat în Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5", conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se va asigura din bugetul propriu ai 

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 de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 125 
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ANEXA la H.C.G.M.B. nr. 125/2013 
 

Indicatorii tehnico economici – studiu de fezabilitate pentru obiectivul: 
„Modernizarea şi reabilitarea imobilului situat în  

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5” 
 

Beneficiar: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Proiectant: S.C. AMBO PRO DESIGN S.R.L. 
 
Studiul de fezabilitate propune efectuarea de lucrări de reabilitare, refuncŃionalizare şi restaurare 
asupra suprastructurii imobilului. De asemenea, se propune realizarea unui parcaj subteran pe 3 
niveluri în spaŃiul curŃii interioare, transformarea mansardei imobilului în spaŃii suplimentare de 
birouri, precum şi modernizarea tuturor instalaŃiilor existente (ventilaŃii, electrice, sanitare, termice 
şi PSI). 
 
Date tehnice generale 
- suprafaŃă teren – 5.800 mp 
- suprafaŃă construită – 3.599 mp 
- suprafaŃă construită desfăşurată – 21.410 mp 
- parcaj subteran – 139 locuri 
- parcaj suprateran – 42 locuri 
 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
 
Valoarea totală a investiŃiei: 104.995,52 mii lei (cu TVA), respectiv 24.304,52 mii lei  
     euro (cu TVA) 
     84.673,81 mii lei (fără TVA), respectiv 19.600,42 mii  
     euro (fără TVA) 
 
Din care C+M   
     85.768,77 mii lei (cu TVA), respectiv 19.853,88 mii euro  
     (cu TVA) 
     69.168,37 mii lei (fără TVA), respectiv 16.011,20 mii  
     euro (fără TVA) 

(curs euro: 03 octombrie 2011 = 4,32 lei) 
 

EŞALONAREA LUCRĂRILOR 
 

ANUL I Valoare în mii lei Valoare în mii euro 
Valoare investiŃie 37.319,33 8.638,74 
Valoare C+M 34.307,51 7.941,55 
ANUL II   
Valoare investiŃie 67.676,19 15.665,78 
Valoare C+M 51.461,26 11.912,33 

 
Sursa de finanŃare: Bugetul local al Municipiul Bucureşti 
Termen de finalizare a investiŃiei: 24 luni calendaristice 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind repartizarea pe sectoarele municipiului Bucureşti a sumelor din cotele defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din 

neplata cheltuielilor de funcŃionare şi/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor 

şi pentru susŃinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanŃare locală pe anul 2013 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Economice - DirecŃia Buget; 

 În conformitate cu prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Din sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

sectoarelor, se repartizează în anul 2013 suma de 79.067,00 mii lei pentru achitarea arieratelor 

provenite din neplata cheltuielilor de funcŃionare şi/sau de capital în ordinea cronologică a 

vechimii arieratelor şi/sau pentru susŃinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de 

infrastructură ce necesită cofinanŃare locală, astfel 

  

Sectorul 1 8600 mii lei; 

Sectorul 2 0 mii lei; 

Sectorul 3 19783,5 mii lei; 

Sectorul 4 12400 mii lei; 

Sectorul 5 19783,5 mii lei; 

Sectorul 6 18500 mii lei; 

 

 Art.2 Repartizarea sumelor aprobate la art 1 pentru achitarea arieratelor şi/sau pentru 

susŃinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură ce necesită 

cofinanŃare locală se stabileşte la nivelul fiecărui sector în parte. 

 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Directorului DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a 

Municipiului Bucureşti, Prefectului Municipiului Bucureşti şi Consiliilor sectoarelor municipiului 

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

Bucureşti din data.de 27.04.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 126 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind trecerea 

imobilului patinoar artificial „Mihai Flamaropol" şi a terenului aferent în suprafaŃă totală de 

26.350,98 mp, situat în Bd. Basarabiei nr. 35, sector 2 din domeniul public al statului şi din 

administrarea AutorităŃii NaŃionale pentru Sport şi Tineret şi în folosinŃă gratuită a FederaŃiei 

Române de Hochei pe GheaŃă" în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii— DirecŃia InvestiŃii; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

COINSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 Se aprobă înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei Hotărâri de 

Guvern privind trecerea imobilului patinoar artificial „Mihai Flamaropol" şi a terenului aferent în 

suprafaŃă totală de 26.350,98 mp, situat în Bd. Basarabiei nr. 35, sector 2, identificat în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din 

administrarea AutorităŃii NaŃionale pentru Sport şi Tineret şi în folosinŃă gratuită a FederaŃiei 

Române de Hochei pe GheaŃă în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 Art.2 (1) Municipiul Bucureşti are obligaŃia de a reface Patinoarul artificial „Mihai 

Flamaropol" în condiŃiile impuse de normativele şi standardele internaŃionale în vigoare, precum 

şi de a realiza spaŃii adiacente necesare practicării activităŃilor sportive. 

(2) FinanŃarea investiŃiei se va realiza din bugetul local, precum şi din alte surse legal 

constituite, după caz. 

(3) După efectuarea recepŃiei obiectivului de investiŃii Patinoar artificial „Mihai Flamaropol", 

acesta va fi înscris în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, prin structura sportivă de specialitate. 
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 Art.3 (1) Predarea - preluarea imobilelor prevăzute la art. 1, se face pe bază de protocol 

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

zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern privind transmiterea terenului. 

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

funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Bucureşti şi a dreptului de 

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

 Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la Autoritatea NaŃională pentru Sport şi Tineret. 

 Art.5 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte hotărâri contrare. 

 Art.6 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcŃiile din cadrul aparatului de 

specialitate al acestuia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti, din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 127 
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Anexa la la HCGMB nr. 127/2013 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilelor teren care trec din domeniul public al statului şi din administrarea AutorităŃii 

NaŃionale pentru Sport şi Tineret şi în folosinŃă gratuită a FederaŃiei Române de Hochei pe 

GheaŃă în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti 

 

Nr. 

M.F. 

Codul de 

clasificare 

Persoana juridică în a 

cărei administrare se 

află 

Presoana juridică în 

a cărei administrare 

trece 

Locul unde 

este situat 

imobilul 

Caracteristicile 

tehnice ale 

imobilului 

34.188 8.29.06 Statul Român şi Municipiul Bd. Basarabiei Patinoarul 

34.198  în administrarea Bucureşti nr. 35, sectorul artificial „Mihai 

34.199  AutorităŃii  2, Bucureşti Flamaropol", căi 

34.209  NaŃionale   de comunicaŃie şi 

  pentru Sport în   spaŃii libere, în 

  folosinŃa   suprafaŃă totală 

  gratuită a   de 26.350,98 mp, 

  FederaŃiei .   din care: 

  Române de   - patinoar = 

  Hochei pe   16.890,86 mp 

  GheaŃă   - terenuri = 

   

 

  9.460,12 mp 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiŃii „Refacere şi modernizare patinoar artificial Mihai Flamaropol şi realizarea de spaŃii 

adiacente necesare desfăşurării activităŃilor sportive şi de agrement" 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii -DirecŃia InvestiŃii; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului 

Bucureşti nr. 13/23.04.2013; 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

obiectivul de investiŃii „Refacere şi modernizare patinoar artificial Mihai Flamaropol şi realizarea 

de spaŃii adiacente necesare desfăşurării activităŃilor sportive şi de agrement", conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 FinanŃarea investiŃiei se va asigura din bugetul propriu al municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 128  
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ANEXĂ la H.C.G.M.B. nr. 128/2013 

 

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI – STUDIU DE FEZABILITATE  

PENTRU OBIECTIVUL  

„Refacere şi Modernizare patinoar artificial Mihai Flamaropol şi realizarea de spaŃii adiacente 

necesare desfăşurării activităŃilor sportive şi de agrement” 

 

Beneficiar: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Proiectant: S.C. SQUARE B.A.U. SRL 

FuncŃiuni principale 

 - patinoar artificial şi de agrement 

 - hochei pe gheaŃă 

 - patinaj artistic şi de agrement 

FuncŃiuni secundare 

 - centru sportiv şi de agrement 

 - bazin înot 

 - sală sport 

  - centru spa 

  - escalada 

  - comerŃ 

  - alimentaŃie publică 

Date tehnice generale 

 - suprafaŃă construită – 8.555 mp 

 - nivel înălŃime construcŃie – Corp 1 – S+P+3, Corp 2 – S+P 

 - suprafaŃă construită desfăşurată – 22.615 mp 

 - suprafaŃă învelitoare terasă pietonală, amenajare parc+skate park – 9000 mp, din care 

7000 mp spaŃii verzi 

CapacităŃi 

 - număr locuri patinoar – 3100 locuri, inclusiv VIP 

 - număr locuri parcare: 77 public / 31 sportivi şi VIP 

 - capacitate centru spa – 1200 clienŃi/zi 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 

Valoare totală a investiŃiei: 108.574,66 mii lei (exclusiv TVA), 24.785,34 (exclusiv  

     TVA) mii euro 

     134.632,58 mii lei (inclusiv TVA), 30.733,82 (inclusiv  

     TVA) mii euro 

din care: 
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Valoare C+M:   77.608,24 mii lei (exclusiv TVA), 17.716,35 (exclusiv  

     TVA) mii euro 

     96.232,22 mii lei (inclusiv TVA), 21.968,27 (inclusiv  

     TVA) mii euro 

 

(curs euro: 14 aprilie 2013 = 4,3806 lei) 

 

EŞALONAREA LUCRĂRILOR 

 

ANUL I Valoare în mii lei Valoare în mii euro 

Valoare investiŃie 57.243,13 13.067,41 

Valoare C+M 40.887,95 9.333,86 

 

ANUL II   

Valoare investiŃie 77.389,45 17.666,41 

Valoare C+M 55.344,27 12.633,94 

 

Sursa de finanŃare: Bugetul local al Municipiul Bucureşti 

Termen de finalizare a investiŃiei: 24 luni calendaristice 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Economice - DirecŃia Buget; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă bugetul propriu al municipiului Bucureşti pe anul 2013, pe total şi pe 

secŃiuni conform anexelor 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, astfel  

                 mii lei 

BUGET GENERAL (conform anexei 1.1)  

VENITURI 4.576.886.00 

CHELTUIELI 4.606.275,00 

 

1. Bugetul local (conform anexei 1.1.1)  

VENITURI 3.837.057,00 

CHELTUIELI 3.865.057,00 

Deficit finanŃat din execentul anilor precedenŃi al bugetului 

local 

-28.000,00 

2. Bugetul instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din 

venituri proprii (conform anexei 1.1.2) 

 

VENITURI 1.244.753,00 

CHELTUIELI 1.241.842,00 

Excedent 2.911,00 

3. Bugetul creditelor externe (conform anexei 1.1.3) 

CHELTUIELI 

 

4.300,00 

4.Bugetul fondurilor externe nerambursabile (conform anexei 

1.1.4) 

 

VENITURI 773,00 

CHELTUIELI 773,00 



51 

 

 Art.2 (1) Se aprobă bugetele instituŃiilor şi anexele corespunzătoare cu detalierea 

programelor de investiŃii, conform anexelor 2.1 - 2.38. 

(2) Se aprobă programele de investiŃii cu finanŃare de la buget ale RADET şi RATB conform 

anexelor 2.39 - 2.40. 

(3) Se aprobă Fondul de rezervă bugetară în sumă de 59.403 mii lei. Din totalul Fondului de 

rezervă aprobat, suma de 44.000 mii lei este destinată acoperirii necesarului de suplimentare a 

subvenŃiilor la RADET şi RATB pentru subvenŃia pentru diferenŃă preŃ şi tarif, în cazuri temeinic 

justificate de către regii, conform legii. 

(4) Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar pe anul 2013 conform anexei 2.41. 

 Art.3 Se aprobă utilizarea sumei de 3.000 mii lei din excedentul anilor precedenŃi ai 

bugetului local, în completarea sumei de 25.000 mii lei aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

4/29.01.2013, pentru finanŃarea cheltuielilor secŃiunii de dezvoltare a Bugetului local al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2013, astfel încât suma aprobată pe total an 2013 din excedentul 

anilor precedenŃi pentru finanŃarea cheltuielilor secŃiunii de dezvoltare este de 28.000 mii lei. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 129 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind ieşirea din indiviziune pe cale amiabilă între Municipiul Bucureşti şi beneficiarii DispoziŃiei 

Primarului General nr. 15251/2011 asupra terenului deŃinut în indiviziune, în suprafaŃă totală de 

2.233 mp, din str. Partizanilor nr. 39-43, sector 6 

 

 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; 

 łinând cont de : 

 Solicitarea de ieşire din indiviziune nr. 1126268/17.12.2012 a d-nei Codreanu Lucia-

Cornelia, în numele celor opt persoane îndreptăŃite/nominalizate în DispoziŃia Primarului General 

nr. 15251/2011; 

 Prevederile DispoziŃiei Primarului General nr. 15251/2011, emisă ca soluŃie pentru 

notificările formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in. 

mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu completările şi 

modificările ulterioare, privind restituirea în natură a imobilului situat în.Bucureşti, str. Partizanilor 

(fostă str. Voicu Ciocârlan) nr. 39-43, sector 6; 

 Adresa nr. 530/CB/05.02.2013 a DirecŃiei Juridic privind propunerile Comisiei interne pentru 

analizarea notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001; 

 Nota nr. 18901/08.01.2013 a DirecŃiei Patrimoniu cu privire la propunerea de ieşire din 

indiviziune şi lotizarea terenului situat în Bucureşti, str. Partizanilor nr. 39-43, sector 6; 

 DeclaraŃia celor opt persoane îndreptăŃite/nominalizate în DispoziŃia Primarului General nr. 

15251/2011 de acceptare a ieşirii din indiviziune pe cale amiabilă şi de lotizare a terenului 

conform propunerii Primăriei Municipiului Bucureşti, autentificată sub nr. 169/11.02.2013 de 

Biroul Notarilor Publici AsociaŃi „Georgeta Popescu"; 

 Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 109/07.04.1988 privind 

exproprierea unor terenuri şi construcŃii, demolarea unor construcŃii, scoaterea din funcŃiune a 

unor fonduri fixe, precum şi realizarea şi desfiinŃarea unor artere de circulaŃie situate în Municipiul 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 669 şi următoarele din Codul Civil şi ale Legii nr. 

213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, 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. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R ĂŞ T E: 

 

 Art.1 Se aprobă lotizarea imobilului - teren prevăzut la art. 1, prin atribuirea şi defalcarea 

suprafeŃei de teren astfel: 

a) pentru Municipiul Bucureşti - Lotul 1 în suprafaŃă de 319 mp, reprezentând 1/7 din suprafaŃa 

totală de teren de 2.233 mp; 

b) pentru dl Dumitrescu Lazăr, dl. Minciu Damian, d-na Codreanu Lucia Cornelia, dl. Minciu 

Ştefan, dl. Minciu Daniel, dl. Minciu Aurel, d-na Minciu Rodica Elena şi d-na Dumitrescu Titina 

(persoanele nominalizate în DispoziŃia Primarului General nr. 15251/2011) - Lotul 2 în suprafaŃă 

de 1.914 mp, reprezentând 6/7 din suprafaŃa totală de teren de 2.233 mp, 

 Art.2 Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară a Municipiului Bucureşti a Lotului 1, în 

suprafaŃă de 319 mp, reprezentând 1/7 din suprafaŃa totală de teren de 2.233 mp, ca proprietate 

a Municipiului Bucureşti, în regim de proprietate publică. 

 Art.3 Se aprobă-ieşirea din indiviziune pentru suprafaŃa totală de teren de.2.233 mp, situată 

în Bucureşti, str. Partizanilor (fostă str. Voicu Ciocârlan) nr. 39-43, sector 6, conform planului de 

lotizare:din Anexa* ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4 Imobilul - Lot 1 prevăzut la art. 2, lit. a, nu face obiectul legilor proprietăŃii şi nu va fi 

oferit spre compensare. 

 Art.5 Se împuterniceşte DirecŃia Patrimoniu pentru depunerea diligenŃelor necesare la 

îndeplinirea formalităŃilor de publicitate imobiliară şi cadastrală, în sensul înscrierii în Cartea 

Funciară a Lotului 1. 

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

Bucureşti şi d-na Codreanu Lucia-Cornelia, reprezentanta pesoanelor nominalizate la art. 2 lit.b) 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

 Refuz contrasemnarea conform opiniei 

motivate* 

 

Bucureşti,  27.04.2013 

Nr. 130 

 

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



54 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Construire Canal Cheile Turzii, sector 4, 

Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de: 

- Primăria Sectorului 4: certificat de urbanism nr. 1595/33136/23.12.2010; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 635/R/11066/23.12.2011; 

 În conformitate cu prevederile : 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea 

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraŃia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 (1) Se aprobă documentaŃia de urbanism P.U.Z. - Construire Canal Cheile Turzii, 

sector 4, Bucureşti, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 28/27.12.2012 prezentat în 

anexa nr. 1, cu Planşa de reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa nr. 2 şi 

Regulamentul Local de Urbanism, prezentat în anexa nr. 3. 

(2) SuprafaŃa terenului studiat prin P.U.Z. este de cea. 39,76 ha. Terenul este preponderent 

cuprins în domeniul public al Municipiului Bucureşti aflat în administrarea DirecŃiei ADP 

4/AdministraŃiei Străzilor şi domeniul privat al Municipiului Bucureşti, cuprins parŃial în 
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proprietatea privată a persoanelor fizice şi/sau juridice, care urmează a fi expropriat pentru cauză 

de utilitate publică, conform certificatului de urbanism nr. 1595/33136/23.12.2010 emis de 

Primăria Sectorului 4 şi a certificatului de urbanism nr. 635/R/11066/23.12.2011 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti. 

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

dreptul la construire până la obŃinerea autorizaŃiei de construire. 

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

aprobate. 

 Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri; 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti,  27.04.2013 

Nr. 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Berzei - Calea GriviŃei - Str. Atelierului - 

Str. Cameliei, sector 1 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de:  

-Primăria   Municipiului   Bucureşti:   certificat   de   urbanism   nr. 260/R/2397/15.05.2008; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 62/2012; 

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

8755/38/14.06.2011; 

- Ministerul Culturii: aviz nr. 11/M/30.03.2011/30.01.2013;  

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1015144/29.07.2011; 

- Comisia    Tehnică    de    CirculaŃie:    acord    de    principiu    nr. 992971/4513/19.04.2011; 

 În conformitate cu prevederile : 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea 

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraŃia publică, cu modificările şi completările ulterioare 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Berzei - Calea GriviŃei - Str. Atelierului - Str. 

Cameliei, sector 1, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 1/28.02.2013 prezentat în anexa 
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nr. 1*, Planul de reglementări vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2* şi Regulamentul 

Local de Urbanism aferent prezentat în anexa nr. 3. 

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

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

 Ari.3 Se abrogă orice prevederi diferite cuprinse în planuri urbanistice zonale coincidente 

aprobate anterior. 

 Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5(cinci) ani. 

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

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

Bucureşti şi Primăria Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti,  27.04.2013 

Nr. 132 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Berzei - Str. Mircea Vulcănescu - Str. 

Baldovin Pârcălabul - Str.Cameliei, sector 1 

 

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

raportul de specialitate ai Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

Văzând avizele şi acordurile emise de:  

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 260/R/2397/15.05.2008; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 62/2012; 

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

8756/39/14.06.2011; 

-Ministerul Culturii: aviz nr. 14/M/3O.O3.2011/30.01.2013; 

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1015140/29.07.2011; 

-Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 992960/4511/19.04.2011; 

În conformitate cu prevederile :  

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată; 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea 

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

administraŃia publică, cu modificările şi completării ulterioare 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Berzei - Str. Mircea Vulcănescu -Str Baldovin 

Pârcălabul - Str.Cameliei, sector 1, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 2/28.02.2013 
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prezentat în anexa nr. 1, Planul de reglementări vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 

şi Regulamentul Local de Urbanism aferent prezentat în anexa nr. 3. 

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

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

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

aprobate anterior. 

 Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5(cinci) ani. 

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

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

Bucureşti şi Primăria Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Berzei – Str. Mircea Vulcănescu - Bd. 

Dinicu Golescu, sector 1 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti:certificat de urbanism  nr. 260/R/2397/15.05.2008; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 62/2012; 

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

8754/37/14.06.2011; 

- Ministerul Culturii: aviz nr. 13/M/30.03.2011/30.01.2013; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1015149/29.07.2011; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 992963/4512/19.04.2011; 

 În conformitate cu prevederile : 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea 

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraŃia publică, cu modificările şi completările ulterioare 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Berzei - Str. Mircea Vulcănescu - Bd. Dinicu 

Golescu, sector 1, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 3/28.02.2013 prezentat în anexa 
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nr. 1, Planul de reglementări vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul 

Local de Urbanism aferent prezentat în anexa nr. 3. 

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

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

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

aprobate anterior. 

 Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5(cinci) ani. 

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

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

Bucureşti şi Primăria Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 193/31.10.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic 

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

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

Urbanism, republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000 privind 

aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraŃia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.l Se modifică şi se completează Regulamentul Local de Urbanism, anexă la Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 193/31.10.2012 privind aprobarea Planului 

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

1, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 4/28.02.2013, prevăzut în anexa* care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.ll Articolul 9 al Regulamentului Local de Urbanism, anexă la Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 193/31.10.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

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

după cum urmează: 

„Art.9 Amplasarea clădirilor faŃă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor. 
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 (1) L1 - clădirea construită în regim înşiruit se va alipi pe limitele laterale de calcanele 

de pe parcelele învecinate pe o adâncime de maxim 15.0 metri, cu excepŃia celor de colŃ care vor 

întoarce faŃade spre ambele străzi; 

a) în cazul segmentării înşiruirii, spre interspaŃiu se vor întoarce faŃade care vor fi retrase de la 

limita proprietăŃii la o distanŃă care va respecta prevederile Codului Civil; se va respecta aceeaşi 

prevedere şi în cazul în care înşiruirea este învecinată cu o funcŃiune publică sau cu o unitate 

teritorială de referinŃă având regim de construire discontinuu; 

b) clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată şi se vor retrage 

faŃă de cealaltă limită la o distanŃă care va respecta prevederile Codului Civil; în cazul în care 

parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase faŃă de limita proprietăŃii având 

faŃade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat; 

c) clădirile se vor retrage faŃă de limitele laterale ale parcelei la o distanŃă care va respecta 

prevederile Codului Civil; 

d) retragerea faŃă de limita posterioară a parcelei se va conforma prevederilor Codului Civil. 

 (2) L3 - conform PUZ cu următoarele condiŃionări pentru zonele de extindere; 

a) clădirile izolate vor avea faŃade laterale şi se vor retrage de la limitele parcelei la o distanŃă 

care va respecta reglementările Codului Civil, 

b) retragerea faŃă de limita posterioară a parcelei va respecta prevederile Codului Civil; 

c) clădirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de maxim 15.0 

metri de la aliniament, fiind retrase faŃă de cealaltă limită laterală conform Codului Civil; 

d) clădirile care se înscriu în regim de construire continuu se alipesc pe o adâncime de maxim 

15.0 metri de calcanele situate pe limitele laterale ale parcelelor cu excepŃia parcelelor de colŃ 

unde se va întoarce faŃada în condiŃiile de aliniere ale străzii laterale. 

e) retragerea faŃă de limita posterioară a parcelei va respecta prevederile Codului Civil. 

 (3) M3 - clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea faŃă de limitele laterale 

va fi egală cu jumătate din înălŃimea la cornişă, dar nu mai puŃin de 2 m (conform Codului Civil), 

retragerea faŃă de limitele posterioare va fi egală cu jumătate din înălŃimea la cornişă, dar nu mai 

puŃin de 2 m (conform Codului Civil); 

a) clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor 

până la o distanŃă de maxim 20.00 metri de ia aliniament; 

b) în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire 

având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de 

la limita laterală a parcelei şi având pe faŃada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de 

calcanul existent, iar faŃă de limita opusă se va retrage conform Codului Civil; 

c) se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separaŃie dintre 

zona mixtă şi zona rezidenŃială, o funcŃiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite 

realizarea noilor clădiri numai cu o retragere faŃă de limitele laterale ale parcelei conform Codului 

Civil; 
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d) distanŃa dintre clădirea unei biserici ortodoxe şi limitele laterale şi posterioare ale parcelei 

este de minim 10.00 metri; 

e) clădirile se vor retrage faŃă de limita posterioară conform reglementărilor Codului civil; 

f) în cazul clădirilor comerciale se admite regimul compact de construire cu condiŃia 

respectării celorlalte prevederi ale regulamentului. 

(4) Pentru utilizarea coerentă a terenului şi stabilirea în detaliu a condiŃiilor de construibilitate a 

parcelelor din zona mixtă se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru fiecare insulă 

(suprafaŃa de teren delimitată de 4 străzi). 

(5) V1, V3b, V4, V5 - conform studiilor de specialitate avizate/ aprobate conform legii." 

 Art.llI DispoziŃiile prezentei hotărâri completează şi modifică în mod corespunzător 

Hotărârea Consiliului Generai al Municipiului Bucureşti nr. 193/31.10.2012 privind aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Modificare PUZ - Ansamblul A.N.L. „Henri Coandă" - Drumul 

Nisipoasa, sector 1. 

 Art.IV 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 de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 documentaŃiei de urbanism PUZ - Linia nouă de metrou - Magistrala 4 - Racord 

2 -Extensia PS Zarea - Lacul Străuleşti Tronson: B-dul Bucureştii Noi - Zona Laromet - Zona 

Străuleşti 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 582/R/928236/10.08.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 52/2012; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: aviz de mediu nr. 

7298/31/13.02.2012; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru Cultură şi Patrimoniul National a 

Municipiului Bucureşti: aviz nr. 94/S/ 14.02.2012; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie; acord de principiu nr. 1038016/12345/10.11.2011; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea 

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare 

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

administraŃia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 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 documentaŃia de urbanism PUZ - Linia nouă de metrou - Magistrala 4 - 

Racord 2 - Extensia PS Zarea - Lacul Străuleşti, Tronson: B-dul Bucureştii Noi - Zona Laromet - 

Zona Străuleşti, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 28/18.12.2012 prezentat în anexa 

nr. 1, Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi 

Regulamentul Local de Urbanism prezentat în anexa nr. 3. 

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

construire până la emiterea autorizaŃiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani. 

 Art.4 Anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5 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 de îndată a Consiliului General al Murricipiului 

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 documentaŃiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Str. Codrii NeamŃului 

nr. 3, sector 3, Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de: 

- Primăria Sectorului 3: certificat de urbanism nr. 1143/31.08.2011;  

- Primăria   Municipiului Bucureşti : aviz de oportunitate   nr. 33/09.11.2011; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz preliminar nr. 2/16.03.2012; 

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

7689/20/29.07.2012; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1066968/23.03.2012; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 1065138/2079/04.10.2012; 

 în conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea 

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraŃia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Codrii NeamŃului nr. 3, sector 3, Bucureşti, în 

conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 20/26.10.2012 prezentat în anexa nr. 1, Planul de 
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reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local 

de Urbanism prezentat în anexa nr. 3. 

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

construire până la emiterea autorizaŃiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5(cinci) ani. 

 Art.4 Anexele nr. 1* nr. 2*şi nr. 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5 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 de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 documentaŃiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Str. Anghel Moldoveanu nr. 

59-59A, sector 4 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de raportul informării şi consultării publicului redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul 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 şi prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 

1372/37948/17.10.2012; 

- Primăria Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 

1375/37945/17.10.2012; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz preliminar nr. 25/16.11.2012; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 32/31.10.2012; 

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

18800/59/05.12.2012; 

-Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 1114365/9603/21.11.2012; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1122475/10.12.2012. 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea 

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraŃia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaŃia de urbanism Plan Urbanistic Zonal "Str. Anghel Moldoveanu 

nr. 59-59A, sector 4", în conformitate cu părŃile componente ale documentaŃiei de urbanism: 

avizul Arhitectului Şef nr.26/19.12.2012, prezentat în anexa 1, planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 şi regulamentul local de urbanism, reprezentând 

anexa 3. 

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

construire până. la obŃinerea autorizaŃiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani. 

 Art.4 Anexele 1*, 2 *şi 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 documentaŃiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal – Drumul Cheile Turzii nr. 70 

şi nr. 70A, sector 4 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de raportul informării şi consultării publicului redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul 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 şi prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 

1373/37946/17.10.2012; 

- Primăria Municipiului Bucureşti – DirecŃia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 33/31.10.2012; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz preliminar nr. 24/16.11.2012; 

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

18799/58/05.12.2012; 

-Comisia de coordonarea PMB; aviz nr. 1122471/10.12.2012; 

-Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 1114363/9602/21.11.2012; 

 In conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea 

Planului Urbanistic General, cu modificările  şi completările ulterioare;  

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

administraŃia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 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 documentaŃia de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Drumul Cheile Turzii 

nr. 70 şi nr. 70A, sector 4, în conformitate cu părŃile componente ale documentaŃiei de urbanism: 

avizul Arhitectului Şef nr.25/19.12.2012, prezentat în anexa 1, planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 şi regulamentul local de urbanism, reprezentând 

anexa 3. 

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

construire până la obŃinerea autorizaŃiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani. 

 Art.4 Anexele 1*, 2* şi 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 139 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea 13 Septembrie nr. 211, sector5 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de raportul informării şi consultării publicului;  

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 375-S/22.05.2012; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 22/03.08.2012; 

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

66/2011; 

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

6976/29/26.04.2011; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 975403/25.02.2011;  

- Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 964830/18281/22.12.2010; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea 

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraŃia publică, cu modificările completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Calea 13 Septembrie nr. 211, sector 5" în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 16/06.10.2012, prezentat în anexa 1, cu planul de 

reglementări vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 şi regulamentul local de urbanism 

aferent, reprezentând anexa 3. 

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

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

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

aprobate anterior. 

 Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 140 

 

 

 

 

 

 

*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 documentaŃiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Str. PieŃei nr. 67, sector 1 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadru! 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de raportul informării şi consultării publicului redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul 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 şi prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de:  

- Primăria Municipiului Bucureşti:certificat de urbanism nr. 1394/1052647/04.10.2012; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz preliminar nr. 26/10.12.2012; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 37/23.11.2012; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru Cultură şi Patrimoniul National a 

Municipiului Bucureşti: aviz nr.1344/S/19.12.2012; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 39233/1335/25.01.2013; 

- AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 2/13.02.2013; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1131746/28.01.2013; 

- Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 1126490/12078/10.01.2013; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea 

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraŃia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 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 documentaŃia de urbanism Plan Urbanistic Zonal "Str. PieŃei nr. 67, sector 

1", în conformitate cu părtile componente ale documentaŃiei de urbanism: avizul Arhitectului Şef 

nr.7/28.02.2013, prezentat în anexa 1, planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare 

prezentat in anexa 2 şi regulamentul local de urbanism, reprezentând anexa 3. 

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

construire până la obŃinerea autorizaŃiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani. 

 Art.4 Anexele 1*, 2 *şi 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Episcop Vulcan nr. 87, sector 1 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând documentele emise de:  

- Primăria Municipiului Bucureşti certificat  de  urbanism  nr. 806/1073566/05.06.2012; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz preliminar nr. 9/24.08.2012; 

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

Municipiului Bucureşti: aviz nr.1129/S/13.11.2012;  

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

17.332/52/05.11.2012; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1111257/12.10.2012; 

- Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 1100586/7467/01.10.2012; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea 

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraŃia publică, cu modificările şi completările ulterioare 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Str. Episcop Vulcan nr. 87, sector 1" în 

conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 12/10.12.2012 prezentat în anexa 1 şi planul de 

reglementări vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2. 

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

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

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

aprobate anterior. 

 Art.4 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.04.2013. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 27.04.2013 

Nr. 142 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  bbuuggeettuulluuii  ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee  vveenniittuurrii  şşii  cchheellttuuiieellii  ppee  ttiittlluurrii,,  aarrttiiccoollee  şşii  

aalliinneeaattee  ppeennttrruu  aannuull  22001133  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Management Economic; 

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

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

În temeiul Legii 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul Legii nr. 5/2013 privind  bugetul de stat pe anul 2013, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 51/2006 pentru aprobarea 

Programului naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personal, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

În temeiul 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; 

Conform adresei nr.19805/11.03.2013 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal 

aferent bugetului general centralizat al sectorului 1, pe anul 2013; 

łinând seama de adresa nr. 3037/03.03.2013 transmisă de către AgenŃia NaŃională 

pentru PrestaŃii Sociale a Municipiului Bucureşti privind transferurile pentru finanŃarea drepturilor 

acordate persoanelor cu handicap în anul 2013;  

Având în vedere adresa nr. 20170/12.03.2013 transmisă de către Activitatea de 

Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti privind estimarea veniturilor din cotele 

defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2013; 

Conform Deciziei nr. 459/25.03.2013 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor decentralizate, pe anul 2013;  

Luând în considerare adresa nr. 24460/26.03.2013 transmisă de către Activitatea de 

Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti privind estimarea pentru anii 2014-

2016 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor 

decentralizate, pe anul 2013; 



81 

 

Conform Deciziei nr. 34/15.01.2013 transmisă de către 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 2013; 

Văzând adresa nr. 1588/104970/26.03.2013 transmisă de către DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1 privind estimarea bugetului de venituri pe anul 2013, pentru 

care au fost avute în vedere încasările la data de 31.12.2012; 

Conform adresei nr. 488/27.03.2013 transmisă de către Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti către Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică – Serviciul Sinteză şi AsistenŃă 

Elaborări şi ExecuŃiei Bugetelor locale privind trimestrializarea sumelor defalcate din TVA pentru 

finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectorului 1 pe anul 2013; 

Având în vedere adresa nr. 6540/21.03.2013 transmisă de către DirecŃia de Sănătate 

Publică a Municipiului Bucureşti cu privire la repartizarea subvenŃiilor din bugetul de stat pentru 

finanŃarea sănătăŃii către bugetele locale (asistenŃi comunitari şi mediatori sanitari); 

Conform adresei nr. 350630/11.03.2013 primită de la Ministerul FinanŃelor Publice – 

DirecŃia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare referitoare la achitarea drepturilor decurgând 

din contractual colectiv de muncă (cheltuieli de executare) care se vor efectua de la capitolul 

51.02 ”AutorităŃi Publice şi AcŃiuni Externe” – Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, titlul 1 

”Cheltuieli de personal”, art. 10.01 ”Cheltuieli salariale în bani”, alineatul 10.01.30 ”Alte drepturi 

salariale în bani” pentru Cantina de ajutor social. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

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

anul 2013 este în sumă de 1.346.454,38 mii lei, conform Anexei nr. 1 şi este structurat pe 

secŃiuni, după cum urmează: 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 878.551,83 mii le; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 467.902,55 mii lei; 

 

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

Municipiului Bucureşti în sumă de 1.206.361,46 mii lei, conform Anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel: 

� Veniturile bugetului local sunt în sumă de 1.182.287,52 mii lei şi sunt repartizate pe 

secŃiuni, conform Anexei nr.1.1, astfel: 
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- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 850.754,83 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 331.532,69 mii lei; 

 

� Veniturile bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din 

venituri proprii sunt în valoare de 24.073,94 mii lei, conform Anexei nr. 1.3 şi sunt repartizate pe 

secŃiuni, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 24.073,94 mii lei; 

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

 

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

sumă de 1.346.454,38 mii lei, conform Anexei nr.1,  după cum urmează : 

 

� Bugetul local este în sumă de 1.205.602,27 mii lei şi este structurat pe secŃiuni, 

conform anexei nr. 1.2, astfel : 

 

(1) 1.205.602,27 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.02, conform Anexei 

nr. 1.2.1, din care : 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 850.754,83 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 354.847,44 mii lei; 

 

(2) 64.597,13 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 51.02, din care : 

-  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 60.088.26 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 4.508,87 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.1 

(1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2 );  

(3) 28.312,73 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care : 

-  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 27.856,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 456,73 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.2 

(1.2.1.2.1;1.2.1.2.2;1.2.1.2.3); 

(4) 55.532,11 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 

55.02, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 55.532,11 mii lei, conform anexei nr. 

1.2.1.3 (1.2.1.3.1 ;1.2.1.3.2); 

 (5) 504,06 mii lei pentru Apărare NaŃională capitolul 60.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 465,00 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.4 

(1.2.1.4.1); 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 39,06 mii lei  
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(6) 46.351,72 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă NaŃională capitolul 61.02, din 

care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 18.247,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 28.104,72 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.5 

(1.2.1.5.1 ;1.2.1.5.2); 

(7) 319.479,00 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02, din care:  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 254.591,45 mii lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 64.887,55 mii lei, conform anexei nr. 

1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.1.1 ; 1.2.1.6.1.1.1 ; 1.2.1.6.1.1.2 ; 1.2.1.6.1.2 ; 1.2.1.6.1.2.1; 

1.2.1.6.1.2.2 ; 1.2.1.6.1.2.3 ; 1.2.1.6.1.3 ; 1.2.1.6.1.4 ; 1.2.1.6.2 ; 1.2.1.6.2.1 ; 1.2.1.6.2.1.1 ; 

1.2.1.6.2.1.2 ; 1.2.1.6.1.3 ; 1.2.1.6.3); 

(8) 34.191,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 17.470,00 mii lei; 

-  SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 16.721,00 mii lei, conform anexei nr 

1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ; 1.2.1.7.2 ; 1.2.1.7.3) ; 

(9) 106.432,70 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 92.351,11 mii lei ; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 14.081,59 mii lei, conform anexei nr. 

1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3); 

(10) 110.000,00 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială capitolul 68.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 98.256,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 11.744,00 mii lei, conform anexei 

nr.1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2 ; 1.2.1.9.3 ; 1.2.1.9.4 ;1.2.1.9.5 ) ; 

(11) 255.271,27 mii lei pentru capitolul 70.02 LocuinŃe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din 

care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 50.976,85 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 204.294,42 mii lei, conform anexei 

nr.1.2.1.10 (1.2.1.10.1 ; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5; 1.2.1.10.6; 1.2.1.10.7; 

1.2.1.10.8); 

(12) 150.140,00 mii lei pentru ProtecŃia Mediului capitolul 74.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 150.000,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 140,00 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.11 

(1.2.1.11.1 ;1.2.1.11.2); 

(13) 25.790,55 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 24.921,05 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 869,50 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.12 

(1.2.1.12.1 ; 1.2.1.12.2 ; 1.2.1.12.3 ) ; 

(14) 9.000,00 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncŃionale 87.02, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 0,00 mii lei; 
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- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 9.000,00 mii lei, conform anexei 1.2.1.13 

(1.2.1.13.1). 

 Deficitul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 23.314,75 mii lei se acoperă din 

excedentul anilor precedenŃi, 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 platilor restante se reportează în exerciŃiul financiar următor şi se 

utilizează, în baza hotărârilor autorităŃilor deliberative, astfel:  

a) ca sursa de finaŃare a cheltuielilor secŃiunii de dezvoltare, (…)”. 

 

 Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din 
venituri proprii este în sumă de 28.349,00 mii lei, conform anexei 1.4 fiind repartizat pe 

secŃiuni, astfel :  

 

(1) 28.349,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.10, conform anexei nr. 

1.4.1, din care din care: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 27.797,00 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 552,00 mii lei; 

 
(2) 74,00 mii lei pentru Ordine şi SiguranŃă NaŃională capitolul 61.10, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 74,00 mii lei, conform anexei nr. 

1.4.1.1(1.4.1.1.1); 

 

(3) 17.714 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.10, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 17.607,00 mii lei;  

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 107,00 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1.2 

(1.4.1.2.1 ; 1.4.1.2.1.1 ; 1.4.1.2.1.2 ; 1.4.1.2.2 ; 1.4.1.2.2.1 ; 1.4.1.2.2.2 ; 1.4.1.2.2.3 ; 

1.4.1.2.3 ;1.4.1.2.4 ); 

 

(4)  2.400,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenŃă socială capitolul 68.10, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă 2400,00 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1.3 

(1.4.1.3.1); 

 

 (5) 8.161,00 mii lei pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din 

care: 

-  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 7.716,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 445,00 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1.4 

(1.4.1.4.1) . 

 

Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de funcŃionare în valoare de 3.723,06 mii lei este 

finanŃat din excedentul anilor precedenŃi. 



85 

 

Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 552,00 mii lei este 

finanŃat din excedentul anilor precedenŃi. 

 

� Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2013 este în sumă de 112.503,11 mii lei 

lei, conform anexei nr. 1.5 şi este repartizat pe secŃiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

(1) 112.503,11 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.06, conform 

anexei nr. 1.5.1, din care : 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 
- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 112.503,11 mii lei; 

 

(2) 112.503,11 mii lei pentru capitolul 70.06 LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică, 

conform anexei nr. 1.5.1.1 (1.5.1.1.1). 

 

Art.4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 453.479,10 mii lei, conform programului 

de investiŃii publice, din care: 

- 340.423,99 mii lei – buget local ; 

- 112.503,11 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi externe şi interne ;   

- 552,00 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 a Sectorului 1, Complexul MultifuncŃional Caraiman, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 1, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia InvestiŃii şi Serviciul  Secretariat General, AudienŃe, precum şi serviciile 

interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.:     62 

Data:  08.04.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind atribuirea în folosinŃă gratuită a unui bun imobil Patriarhiei Române – 

 Arhiepiscopia Bucureştilor 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei UtilităŃi Publice; 

Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

Potrivit prevederilor art. 9, alin. (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi 

regimul general al cultelor; 

łinând seama de dispoziŃiile art. 2146 şi următoarele din Codul Civil al României; 

În conformitate cu prevederile art.124 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând adresa Patriarhiei Române – Mitropolia Munteniei şi Dobrogei nr. 1571/2013, 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 8756/22.03.2013; 

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. (1) Se aprobă atribuirea în folosinŃă gratuită către Patriarhia Română - 

Arhiepiscopia Bucureştilor, a unui spaŃiu în suprafaŃă de 193,58 mp., situat la etajul trei în imobilul 

din PiaŃa Amzei nr. 13, spaŃiu identificat potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din  

prezenta hotărâre. 

 (2) FolosinŃa gratuită se acordă pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitate de 

prelungire, în condiŃiile legii. 

Art.2. SpaŃiul descris la art. 1 va fi utilizat de către Patriarhia Română - Arhiepiscopia 

Bucureştilor, în vederea înfiinŃării Protopopiatului 1 Capitală. 

Art.3. Se aprobă modelul cadru al contractului de comodat, potrivit Anexei nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. (1) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de comodat menŃionat la art. 3, precum şi orice alte 

înscrisuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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(2) De asemenea, se mandatează Primarul Sectorului 1 să numească, din rândul 

aparatului de specialitate, o comisie de predare a spaŃiului care face obiectul prezentei hotărâri. 

Art.5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia UtilităŃi Publice, 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.:     63 

Data:  08.04.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea execuŃiei bugetului general consolidat al  

Consiliului Local Sector 1, la data de 31 martie 2013 

 

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi raportul de specialitate 

întocmit de DirecŃia Management Economic; 

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

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

În temeiul Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013; 

În temeiul art.49 alin (12), (13), din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, 

modificată şi completată; 

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 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a 

atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de 

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

Având în vedere Proiectul de buget previzionat al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 

2013; 

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

Legea nr. 215/2001 privind  administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 – Se aprobă execuŃia bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 

1 la data de 31.03.2013, conform anexelor :  

Venituri, conform anexei nr.1 (1.1 ; 1.2) ; 

Cheltuieli, conform anexelor nr. 2 ; nr. 2.1 ; 2.1.1 (2.1.1.1 ;2.1.1.2 ); nr. 2.1.2 (2.1.2.1 ; 

2.1.2.2 ; 2.1.2.3); nr. 2.1.3 (2.1.3.1 ; 2.1.3.2); nr. 2.1.4 (2.1.4.1); nr. 2.1.5 (2.1.5.1 ; 2.1.5.2 ; 

2.1.5.3) ; nr. 2.1.6 (2.1.6.1 ; 2.1.6.1.1 ; 2.1.6.1.1.1 ; 2.1.6.1.1.2 ; 2.1.6.1.2 ; 2.1.6.1.2.1 ; 

2.1.6.1.2.2 ; 2.1.6.1.2.3 ; 2.1.6.1.3 ; 2.1.6.1.4; 2.1.6.2) ; nr.2.1.7 (2.1.7.1 ; 2.1.7.2 ; 2.1.7.3) ; 

nr.2.1.8 (2.1.8.1 ; 2.1.8.2 ; 2.1.8.3 ; 2.1.8.4) ; nr.2.1.9 (2.1.9.1 ; 2.1.9.2 ; 2.1.9.3 ; 2.1.9.4 ; 

2.1.9.5) ; nr. 2.1.10 (2.1.10.1 ; 2.1.10.2 ; 2.1.10.3 ; 2.1.10.4 ; 2.1.10.5 ; 2.1.10.6 ; 2.1.10.7 ; 
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2.1.10.8 ; 2.1.10.9) ; nr.2.1.11 (2.1.11.1 ; 2.1.11.2 ; 2.1.11.3 ) ; nr.2.1.12 (2.1.12.1 ; 2.1.12.2 ; 

2.1.12.3) ; nr. 2.1.13 (2.1.13.1). 

Art.2 – Se aprobă execuŃia bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau 

parŃial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2013, conform 

anexelor : 

Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4) ;  

Cheltuieli, conform anexelor nr. 4. ; nr. 4.1 ; nr. 4.1.1 (4.1.1.1) ; nr. 4.1.2 (4.1.2.1 ; 

4.1.2.1.1 ; 4.1.2.2 ; 4.1.2.2.1 ; 4.1.2.2.2; 4.1.2.3) ; nr. 4.1.3 (4.1.3.1) ; nr. 4.1.4 (4.1.4.1).   

Art.3 – Se aprobă execuŃia bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 

la data de 31.03.2013, conform anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1 ; 5.1.1.1.1 ; 5.1.1.1.2). 

Art.4 – Primarul Sectorului 1, Serviciul  Secretariat General AudienŃe, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

UnităŃile de ÎnvăŃământ din Sectorul 1, PoliŃia Locală Sector 1, DirecŃia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 1, AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, Complexul MultifuncŃional 

Caraiman Sector 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 1, 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.:     64 

Data:  25.04.2013 
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MMUUNNIICCIIPPIIUULL  BBUUCCUURREEŞŞTTII  

CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL  AALL  SSEECCTTOORRUULLUUII  11  

  

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; 

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

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a PoliŃiei Locale;  

łinând cont de dispoziŃiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, 

republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;  

În concordanŃă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată; 

În baza dispoziŃiilor Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

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;  

Văzând dispoziŃiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  

Art. 1. Se aprobă Statul de funcŃii al PoliŃiei Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Primarul Sectorului 1, PoliŃia Locală a Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi Resurse 

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

General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     65 

Data:  25.04.2013    
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea sumei semestriale, în vederea asigurării echipamentului (îmbrăcăminte 

şi încălŃăminte) pentru tinerii asistaŃi la apartamentele social-formative din cadrul  

DirecŃiei Generale 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; 

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

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi 

protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază 

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

în centrele maternale, precum şi copiii încredinŃaŃi sau daŃi în plasament la asistenŃi maternali 

profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Având în vedere şi prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 292/2011-Legea 

asistenŃei sociale precum 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 modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 14/2007 al secretarului de stat al AutorităŃii 

NaŃionale pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii 

privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaŃă independentă şi a ghidului metodologic 

de implementare a acestor standarde; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art 1. Se aprobă acordarea unei sume semestriale, în cuantum de 650 lei/persoană, 

pentru tinerii asistaŃi în cadrul apartamentelor social-formative aparŃinând DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în vederea asigurării echipamentului constând în 

îmbrăcăminte şi încălŃăminte, în condiŃiile Legii 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 asistenŃii maternali 

profesionişti. 

Art.2 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     66 

Data:  25.04.2013    
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării, de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, a Proiectului „Pe meleagurile Sibiului” 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi 

protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

łinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerarea prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 430/2001 privind Strategia 

pentru îmbunătăŃirea situaŃiei romilor cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81, alin. (2), lit. ,,n” coroborate cu 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 implementarea, de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, a  Proiectului „Pe meleagurile Sibiului„ conform Anexei parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Proiectul se desfăşoară în perioada 01.06.2013-02.06.2013 iar cheltuielile 

ocazionate de activităŃile desfăşurate, în sumă de 5445 lei, se suportă din bugetul de venituri şi 

cheltuieli al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1. 

 



95 

 

Art. 3 Primarul sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     67 

Data:  25.04.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea unor acte administrative privind reŃeaua şcolară particulară pe raza 

sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum 

şi Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

cultură, învăŃământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 155/26.07.2012 

privind reactualizarea reŃelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti pentru anul şcolar 2012-2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

260/07.12.2012 privind aprobarea reŃelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 8390/18.04.2013 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 11676/19.04.2013 prin care am fost informaŃi cu 

privire la faptul că unitatea de învăŃământ „Micii Magicieni” şi-a încetat activitatea; 

În temeiul art.45 alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. – Punctul 13 din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

155/26.07.2012 se abrogă. 

Art. 2. – Punctul 12 din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

260/07.12.2012 se abrogă. 
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Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare după obŃinerea „avizului 

conform” din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

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.:     68 

Data:  25.04.2013 
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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. 8/25.04.2013 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare 

şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului 

Local al sectorului 1, avizele nr. 4/13/27.02.2013, 4/19/27.02.2013, 5/13/13.03.2013, 

5/13/27.03.2013, 7/14/10.04.2013, 7/15/10.04.2013, 6/13/27.03.2013, 6/14/27.03.2013, 

7/10/10.04.2013, 6/12/27.03.2013, 7/11/10.04.2013, 6/19/27.03.2013, 5/15/13.03.2013, 

6/18/27.03.2013, 7/18/10.04.2013, 4/12/27.02.2013, 7/9/10.04.2013, 7/8/10.04.2013 a Comisiei 

Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că reglementarea dezvoltării 

urbanistice a sectorului 1 este obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

- Avizele Comisiei de circulaŃie PMB şi Comisiei de Precoordonare ReŃele – PMB 

łinând seama de prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de 

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000; 

- Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare, privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2, alin. (2) şi art. 6, alin. (1) din Legea nr. 

50/1991 pentru autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor, 

- Ordinul nr. 2701/2010 al Ministerului 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; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/15.03.2011 pentru aprobarea 

Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism 

şi de amenajare a teritoriului;   
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 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), lit “e”, art.81, alin.(2), lit. “I” şi art.115, alin.(1), lit. “b” 

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

ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru construcŃii definitive pe terenurile 

situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului pentru documentaŃiile de urbanism prevăzute în Anexa nr. 1, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre şi conŃine 18 poziŃii. 

Art. 2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul 

de construire până la obŃinerea autorizaŃiilor de construire. 

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

aprobate. 

Art. 4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte 

reglementări urbanistice contrare. 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:     69 
Data:  25.04.2013 
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           Anexa nr. 1 

           la Hotărârea Consiliului Local 

           nr. 69/25.04.2013 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

             Ion Brad 

 

TABEL 

Planuri Urbanistice de Detaliu 

ConstrucŃii definitive pe terenuri proprietate situate în Sectorul 1  

al Municipiului Bucureşti 

 

Nr. 

crt. 

Doc. 

PUD 

Adresa Nr.  

Poştal 

FuncŃiunea Avizat CTUAT 

1 PUD Str. Rucăr 6 Construire locuinŃă colectivă 

S+P+2E+M 

4/13/27.02.2013 

2 PUD Str. TăbliŃei 3 Construire locuinŃă 

unifamilială S+P+2E+M 

4/19/27.02.2013 

3 PUD Str. Feroviarilor 64 Extindere locuinŃă 

unifamilială, regim final 

P+1E 

5/13/13.03.2013 

4 PUD Intr. Căpriorilor 2 Construire imobil locuinŃe 

S+P+8E 

5/13/27.03.2013 

5 PUD Str. Proletarului 33 Extindere şi supraetajare 

locuinŃă unifamilială, 

rezultând P+1E 

7/14/10.04.2013 

6 PUD Str. Arad 48 Construire locuinŃă 

unifamilială S+P+2E+M 

7/15/10.04.2013 

7 PUD Str. Pârâul Rece 2, lot 1 Construire imobil locuinŃe 

Ds+P+2E+M 

6/13/27.03.2013 

8 PUD Str. Pârâul Rece 2, lot 2 Construire imobil locuinŃe 

Ds+P+2E+M 

6/14/27.03.2013 

9 PUD Str. ArŃarului 34 A Construire locuinŃă 

unifamilială P+2E 

7/10/10.04.2013 

10 PUD Str. ProducŃiei  12 Construire locuinŃă 

unifamilială P+1E 

6/12/27.03.2013 

11 PUD Dr. Regimentului 38-42 

Lot 1 

Construire locuinŃă 

unifamilială P+1E 

7/11/10.04.2013 

12 PUD Str. Balsamului  6 Extindere şi supraetajare 6/19/27.03.2013 
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locuinŃă unifamilială parter, 

rezultând P+1E+M 

13 PUD Dr. Plaiul Cornului 22-24-

26 

Construire locuinŃă 

unifamilială S+P+1E 

5/15/13.03.2013 

14 PUD Aleea Teişani 31 Extindere locuinŃă 

unifamilială cu un corp 

P+2E 

6/18/27.03.2013 

15 PUD Str. Cosmeşti 31 Construire locuinŃă 

unifamilială P+1E+M 

7/18/10.04.2013 

16 PUD Str. Constantin Godeanu 44A Construire locuinŃă 

unifamilială S+P+1E+M 

4/12/27.02.2013 

17 PUD B-dul ExpoziŃiei 1K-1L Construire imobile cu 

funcŃiune mixtă – locuinŃe, 

comerŃ, birouri Corp 1 – 

3S+P+16E, Corp 2 – 

3S+P+12E, Corp 3 – 

3S+P+12E, Corp 4 – 

3S+P+6E, Corp 5 – 

3S+P+6E, Corp 6 – 

3S+P+1E 

7/9/10.04.2013 

18 PUD B-dul ExpoziŃiei 1-1C Construire imobile cu 

funcŃiune mixtă – locuinŃe, 

comerŃ, birouri Subzona A – 

Corp 1 – 3S+P+18E, Corp 

2- 3S+P+12E, Corp 

3S+P+5E; Subzona B – 

Corpurile 1, 3, 5, 7 – 

3S+P+7E+et.T, Corpurile 2, 

4, 6 – 3S+P+7E, Corp 8 – 

3S+P+3E 

7/8/10.04.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pentru completarea Anexei II a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 

privind atribuirea în folosinŃă gratuită a unui bun imobil Patriarhiei Române - Arhiepiscopia 

Bucureştilor 

 

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

raportul de specialitate al DirecŃiei UtilităŃi Publice; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de 

cultură, învăŃământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

łinând seama de dispoziŃiile Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 privind 

atribuirea în folosinŃă a unui bun imobil Patriarhiei Române – Arhiepiscopia Bucureştilor; 

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 completează Contractul de comodat aprobat prin Anexa nr. 2 a Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 în sensul că la art. 4 – ObligaŃiile PărŃilor, lit. B) 

– ObligaŃiile Comodatarului după lit. j) se introduce lit. k), ce va avea următorul conŃinut: 

„k) comodatarul va achita contravaloarea taxei pe clădire pentru bunul aflat în folosinŃa 

sa, în baza deciziei de impunere emise de către DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 1. În acest sens, în termen de 10 (zece) zile de la data semnării procesului-verbal de 

predare-primire a bunului, comodatarul este obligat să se adreseze DirecŃiei Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1 în vederea impunerii bunului ce face obiectul prezentului 

contract”. 

Art. 2. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

63/08.04.2013 rămân nemodificate.  
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Art. 3. – (1) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 1, cu Patriarhia Română – Arhiepiscopia Bucureştilor, contractul de 

comodat menŃionat la art. 3 din Hotărârea nr. 63/08.04.2013, precum şi orice act adiŃional la 

acesta. 

Art. 4. - Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia UtilităŃi Publice, 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.:     70 

Data:  25.04.2013 
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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 revocarea H.C.L. Sector 2 nr. 148/2007 privind darea în folosinŃă gratuită a unui teren 

având destinaŃia „Bază sportivă, agrement şi funcŃiuni conexe“ 

 

 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 ordinară, astăzi, 08.04.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind revocarea H.C.L. Sector 2 nr. 148/2007 

privind darea în folosinŃă gratuită a unui teren având destinaŃia „Bază sportivă, agrement şi 

funcŃiuni conexe“;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 12541/05.03.2012 întocmit de DirecŃia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi 

RelaŃii InternaŃionale precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea 

Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul  juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 15 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art.121 alin. (4) din  Legea nr. 215/20001 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. I  Începând cu data prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Local Sector 2 al 

Municipiului Bucureşti nr. 148/2007 privind darea în folosinŃă gratuită a unui teren având 

destinaŃia „Bază sportivă , agrement şi funcŃiuni conexe“. 

 

 Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al DirecŃiei 

Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. III Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr.30 

Bucureşti, 08.04.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară 
din data de 08.04.2013 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 ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2013 

în repartizarea locuinŃelor pentru tineri–medici rezidenŃi destinate închirierii 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea 

nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 08.04.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă 

pentru anul 2013 în repartizarea locuinŃelor pentru tineri–medici rezidenŃi destinate închirierii;  

 Analizând: 

  Raportul de specialitate nr. 11891/01.03.2013 întocmit de DirecŃia Juridică, LegislaŃie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

  Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  Procesul – verbal de predare – primire a dosarelor depuse în baza H.G. nr. 962/2001, 

încheiat în data de 28.02.2013, al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind 

repartizarea de locuinŃe pentru tineri destinate închirierii; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

  Legea nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru 

LocuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare;  

  Hotărârea Guvernului nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective 

de investiŃii din cadrul programului „38.000 de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii”, derulat 

prin intermediul A.N.L., cu modificările şi completările ulterioare; 
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  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 48/2006 privind aprobarea Criteriilor cadru la 

stabilirea ordinei de prioritate în repartizarea locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii, 

modificată şi completată cu H.C.L. Sector 2 nr. 84/2006 şi H.C.L. Sector 2 nr. 51/2007; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2013, conform criteriilor cadru 

prevăzute în H.C.L. nr. 48/2006, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. nr. 84/2006 

şi H.C.L. nr. 51/2007, pentru tinerii – medici rezidenŃi care au depus dosare până la data de 31 

decembrie 2012 în vederea obŃinerii de locuinŃe pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii nr. 

152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 Art.2  Se aprobă ordinea de prioritate în repartizarea de locuinŃe pentru tineri – medici 

rezidenŃi, situate în incinta Spitalului Colentina, în temeiul Legii nr. 152/1998, conform anexelor 

nr. 1 şi 2, după cum urmează: 

 Anexa nr. 1 - locuinŃe cu o cameră      –  60 poziŃii. 

 Anexa nr. 2 - locuinŃe cu două camere –   7 poziŃii. 

                                    Total – 67 poziŃii. 

 

 Art.3  ContestaŃiile cu privire la stabilirea accesului la locuinŃe, precum şi la acordarea 

priorităŃilor în soluŃionarea cererilor vor fi adresate Primarului Sectorului 2, în termen de 7 zile de 

la afişarea listelor. Primarul va asigura soluŃionarea contestaŃiilor în termen de 15 zile de la 

primire, în condiŃiile legii. 

 

 Art.4  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinŃa publică prin afişare. Aducerea la cunoştinŃa publică se va face în termen de 5 zile de la 

data comunicării oficiale a hotărârii de către Secretarul Sectorului 2 către InstituŃia Prefectului 

Municipiului Bucureşti.  

 

 Art.5  Primarul Sectorului 2 şi DirecŃia Juridică, LegislaŃie, Contencios Administrativ, prin 

Serviciul SpaŃiu Locativ din cadrul aparatului propriu de specialitate, vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art.6  Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 31 

Bucureşti, 08.04.2013 
 
 
           *Anexele pot fi consultate si pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară 
din data de 08.04.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Anexele se comunica instituŃiilor interesate şi pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

H O T Ă R Â R E 

privind retragerea dreptului de folosinŃă gratuită asupra unui teren atribuit în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea 

nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 08.04.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinŃă gratuită 

asupra unui teren atribuit în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Analizând: 

  Raportul de specialitate nr. 18127/25.03.2013 al DirecŃiei Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

  Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea 

Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  Cererea doamnei Vasile Doina Gabriela (fostă Herrera Doina Gabriela, conform SentinŃei 

Civile nr.7525/04.10.2005) înregistrată la Centrul de RelaŃii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 

sub numărul 81089 din data de 15.11.2012 prin care renunŃă la terenul atribuit în folosinŃă 

gratuită prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 130/08.11.2005 ; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinŃe 

proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 317/2003 privind transmiterea în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a unor terenuri situate pe 

raza Sectorului 2 în vederea aplicării dispoziŃiilor Legii nr. 15/2003 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 130/2005 privind 

atribuirea în folosinŃă gratuită a unor terenuri pentru construcŃia de locuinŃe proprietate personală, 

tinerilor domiciliaŃi în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti în conformitate cu dispoziŃiile Legii 

nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 DispoziŃia Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 1038/29.04.2010; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă retragerea dreptului de folosinŃă gratuită asupra terenului în suprafaŃă de 

288 mp, situat în str. Şipca nr. 14, Sector 2, atribuit pentru construcŃia de locuinŃe, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, doamnei Vasile Doina 

Gabriela (fostă Herrera Doina Gabriela, conform SentinŃei Civile nr.7525/04.10.2005).  

   

  Art.2 Terenul prevăzut la articolul 1 rămâne în administrarea Consiliului Local Sector 2 în 

vederea atribuirii către o altă persoană îndreptăŃită, în funcŃie de ordinea de prioritate aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2.  

 

 Art.3  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Comisia Sectorului 2 de inventariere 

şi identificare a terenurilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 32 

Bucureşti, 08.04.2013 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară 
din data de 08.04.2013 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. 3/2011 privind înfiinŃarea la nivelul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine publică 

 

 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 ordinară, astăzi, 08.04.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 3/2011 

privind înfiinŃarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine 

publică;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 16965/20.03.2013 întocmit de către DirecŃia AdministraŃie 

Publică şi EvidenŃă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Art. 28 şi art. 29 din Legea nr. 155/2010 privind poliŃia locală; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I. Pe data prezentei, componenŃa nominală a Comisiei locale de ordine publică 

constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 3/2011 se reactualizează conform 

anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



113 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 3/2011 privind 

înfiinŃarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine publică 

rămân aplicabile. 

 

 Art. III. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Comisia locală de 

ordine publică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV. (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, 
 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 33 

Bucureşti, 08.04.2013 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară 
din data de 08.04.2013 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 si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată 

în centrele rezidenŃiale pentru adulŃi cu handicap din subordinea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 

pentru 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 ordinară, astăzi, 08.04.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu 

lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidenŃiale pentru adulŃi cu handicap din subordinea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 pentru anul 2013;  

 Analizând: 

 Raportul de Specialitate nr. 16034/18.03.2013 precum şi Nota de Fundamentare nr. 

16035/18.03.2013 prezentate de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea asistenŃei sociale nr. 292/2011;  

 Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 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; 

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

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Hotărârea Guvernului României nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare si funcŃionare a serviciului public de asistenŃă socială, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 OrdonanŃa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale astfel cum a fost 

aprobată prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/17.12.2004 privind înfiinŃarea DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2; 

 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 lunar/persoană adultă protejată în cadrul Centrului de 

Îngrijire şi AsistenŃă nr. 2 în cuantum de 2312 lei şi costul mediu lunar/persoană adultă protejată 

în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică în cuantum de 2261 lei pentru anul 

2013, conform anexei ce conŃine o filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Costul mediu lunar aprobat în condiŃiile art. 1, se va comunica consiliilor judeŃene, 

locale şi municipale care au persoane adulte protejate în sistemul de protecŃie adulŃi 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 persoanelor adulte cu handicap în condiŃiile 

prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de Hotărârea Guvernului nr. 

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. 

 

 Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire 

a 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, 

 
BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 34 

Bucureşti, 08.04.2013 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară 
din data de 08.04.2013 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 si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 90/2012 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 ordinară, astăzi, 08.04.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 90/2012 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe 

anul 2013;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 16547/19.03.2013 întocmit de DirecŃia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 1203/2012 privind aprobarea Planului de 

ocupare a funcŃiilor publice pentru autorităŃile şi instituŃiile publice din administraŃia publică 

centrală pentru anul 2012; 

 Art. 11 alin. (2) din Ordinul Preşedintelui AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 

7660/2006 privind aprobarea instrucŃiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcŃiilor 

publice;  

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 90/2012 privind aprobarea Planului de 

ocupare a funcŃiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2013;  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I. Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 90/2012 privind aprobarea Planul de ocupare a 

funcŃiilor publice de la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2013 se modifică şi se 

completează conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.   
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 Art. II. Anexa nr. 1.1 la H.C.L. Sector 2 nr. 90/2012 privind aprobarea Planul de ocupare a 

funcŃiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al DirecŃiei de 

EvidenŃă Persoane Sector 2 pentru anul 2013 se modifică şi se completează conform anexei nr. 

1.1 la prezenta hotărâre.  

 

 Art. III. Anexa nr. 1.2 la H.C.L. Sector 2 nr. 90/2012 privind aprobarea Planul de ocupare a 

funcŃiilor publice de la nivelul DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2 pentru anul 2013 se modifică 

şi se completează conform anexei nr. 1.2 la prezenta hotărâre.  

 

 Art. IV. Anexa nr. 1.3 la H.C.L. Sector 2 nr. 90/2012 privind aprobarea Planul de ocupare a 

funcŃiilor publice de la nivelul DirecŃiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 

2 pentru anul 2013 se modifică şi se completează conform anexei nr. 1.3 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. V. Anexa nr. 1.4 la H.C.L. Sector 2 nr. 90/2012 privind aprobarea Planul de ocupare a 

funcŃiilor publice de la nivelul PoliŃiei Locale Sector 2 pentru anul 2013 se modifică şi se 

completează conform anexei nr. 1.4. la prezenta hotărâre. 

 

 Art. VI. Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4 conŃin un număr de 10 file şi fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art. VII. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. VIII. (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, 

 
BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 35 

Bucureşti, 08.04.2013 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară 
din data de 08.04.2013 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 si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Sectorul 2 

al Municipiului Bucureşti şi DirecŃia Generală AnticorupŃie  

 

 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 ordinară, astăzi, 08.04.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind 

parteneriatul între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi DirecŃia Generală AnticorupŃie;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 20383/03.04.2013 al DirecŃiei Juridice, LegislaŃie, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Adresa DirecŃiei Generale AnticorupŃie înregistrată la Centrul de RelaŃii cu Publicul al 

Primăriei Sectorului 2 sub numărul 17987 din data de 25.03.2013; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancŃionarea faptelor de corupŃie, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul ministerului administraŃiei şi internelor nr. 275 din 20 decembrie 2010 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a DirecŃiei Generale AnticorupŃie; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 13/29.01.2013 privind aprobarea 

Organigramei, statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al DirecŃiei de EvidenŃă Persoane Sector 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 Se aprobă Protocolul privind parteneriatul între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi 

DirecŃia Generală AnticorupŃie, conform anexei ce conŃine un număr de 4 file şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se mandatează Primarul Sectorului 2 să semneze Protocolul privind parteneriatul 

între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi DirecŃia Generală AnticorupŃie, precum şi 

documentele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor „Protocolului” menŃionat la art. 1. 

 

 Art.3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

   (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 36 

Bucureşti, 08.04.2013 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară 
din data de 08.04.2013 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 şi la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea unui Act adiŃional la Contractul de concesiune 

privind realizarea pieŃei agroalimentare din str. CernăuŃi nr. 29A 

 

 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 ordinară, astăzi, 08.04.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea unui Act adiŃional la 

Contractul de concesiune privind realizarea pieŃei agroalimentare din str. CernăuŃi nr. 29A; 

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 19148/29.03.2013 al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 18899/28.03.2013 al DirecŃiei Juridice, LegislaŃie, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Procesul – verbal încheiat în data de 15.03.2013 între AdministraŃia PieŃelor Sector 2 şi 

S.C. Alenis Trading S.R.L.; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 

concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 9/29.01.2013 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 76/2011 privind aprobarea transmiterii terenului situat în Bucureşti, 

str. CernăuŃi nr. 29A, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 în vederea realizării unei pieŃe agroalimentare; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 24/15.03.2012 pentru aprobarea Rapoartelor 

de evaluare, Studiilor de fezabilitate, Caietelor de sarcini incluzând redevenŃa minimă anuală şi 

modelul Contractelor - cadru de concesiune privind concesionarea unor terenuri, pentru 

realizarea unor „pieŃe agroalimentare” ; 
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 DispoziŃia Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 1609/06.10.2000 completată prin 

DispoziŃia nr. 1601/31.10.2006; 

 art. 3 alin. (2) din Contractul de concesiune nr.982/12.06.2012; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) 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 Actul adiŃional la Contractul de Concesiune nr. 982/12.06.2012 privind  

realizarea pieŃei agroalimentare din str. CernăuŃi nr. 29A, conform anexei ce conŃine un număr de 

3 file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se mandatează Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 să semneze, în 

numele Consiliului Local al Sectorului 2, Actul adiŃional la Contractul de Concesiune nr. 

982/12.06.2012  privind realizarea pieŃei agroalimentare din str. CernăuŃi nr. 29A. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

   (2)  Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 37 

Bucureşti, 08.04.2013 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară 
din data de 08.04.2013 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 si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea unui Act adiŃional la Contractul de concesiune privind realizarea pieŃei 

agroalimentare din Şos. Colentina nr. 6A 

 

 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 ordinară, astăzi, 08.04.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea unui Act adiŃional la 

Contractul de concesiune privind realizarea pieŃei agroalimentare din Şos. Colentina nr. 6A;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 19149/29.03.2013 al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 18898/28.03.2013 al DirecŃiei Juridice, LegislaŃie, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Procesul – verbal încheiat în data de 15.03.2013 între AdministraŃia PieŃelor Sector 2 şi 

S.C. Green Hill Consulting and Management S.R.L.; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 

concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 24/15.03.2012 pentru aprobarea Rapoartelor 

de evaluare, Studiilor de fezabilitate, Caietelor de sarcini incluzând redevenŃa minimă anuală şi 

modelul Contractelor  cadru de concesiune privind concesionarea unor terenuri, pentru realizarea 

unor „pieŃe agroalimentare” ; 

 DispoziŃia Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 1609/06.10.2000 completată prin 

DispoziŃia nr. 1601/31.10.2006; 

 art. 3 alin. 2 din Contractul de concesiune nr.981/12.06.2012; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1.  Se aprobă Actul adiŃional la Contractul de concesiune privind realizarea pieŃei 

agroalimentare din Şos. Colentina nr.6A, conform anexei ce conŃine un număr de 3 file şi care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se mandatează Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 să semneze, în 

numele Consiliului Local al Sectorului 2, Actul adiŃional la Contractul de Concesiune nr. 

981/12.06.2012 privind realizarea pieŃei agroalimentare din Şos. Colentina nr.6A, Sector 2, 

Bucureşti. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

   (2)  Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 38 

Bucureşti, 08.04.2013 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară 
din data de 08.04.2013 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 si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unui Act adiŃional la Contractul de Asociere pentru reconstrucŃia şi 

administrarea patrimoniului PieŃei Latine din Bucureşti, Bld. Carol, nr.61, 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 ordinară, astăzi, 08.04.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Act adiŃional la 

Contractul de Asociere pentru reconstrucŃia şi administrarea patrimoniului PieŃei Latine din 

Bucureşti, Bld. Carol, nr.61, Sector 2;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 19204/29.03.2013 al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 19995/02.04.2013 al DirecŃiei Juridice, LegislaŃie, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Contractul de Asociere nr. 3201/21.05.2003 pentru reconstrucŃia şi administrarea 

patrimoniului PieŃei Latine din Bucureşti, Bld. Carol, nr.61, Sector 2; 

 Decizia nr.13/06.01.2012 emisa de Curtea de Conturi – Camera de Conturi a Municipiului 

Bucureşti si Raportul de Control încheiat în urma controlului efectuat la AdministraŃia PieŃelor 

Sector 2; 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.51/2003 privind măsuri de 

îmbunătăŃire a activităŃilor în pieŃele agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

 Procesul verbal nr. 389/20.03.2013 încheiat între AdministraŃia PieŃelor Sector 2 şi S.C. 

MILLENIUM EURO S.R.L. în calitate de ASOCIAT prin care părŃile au negociat modificarea unor 

clauze din Contractul de asociere nr. 3201/21.05.2003; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) 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 Actul adiŃional la Contractul de asociere nr. 3201/21.05.2003 încheiat 

între AdministraŃia PieŃelor Sector 2 şi S.C. MILLENIUM EURO S.R.L. în calitate de ASOCIAT, 

având ca obiect reconstrucŃia şi administrarea patrimoniului PieŃei Latine din Bucureşti, Bld. 

Carol, nr.61, Sector 2, conform anexei ce conŃine un număr de 3 file şi care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se mandatează Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 să semneze, în 

numele Consiliului Local al Sectorului 2, Actul adiŃional la Contractul de asociere nr. 

3201/21.05.2003 încheiat între AdministraŃia PieŃelor Sector 2 şi S.C. MILLENIUM EURO S.R.L. 

având ca obiect reconstrucŃia şi administrarea patrimoniului PieŃei Latine din Bucureşti, Bld. 

Carol, nr.61, Sector 2. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

   (2)  Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 39 

Bucureşti, 08.04.2013 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară 
din data de 08.04.2013 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 si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind continuarea derulării proiectului „Primii Paşi spre IndependenŃă”  

 

 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 ordinară, astăzi, 08.04.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind continuarea derulării proiectului „Primii 

Paşi spre IndependenŃă”;  

 Analizând: 

 Raportul de Specialitate nr. 19376/29.03.2013 precum şi Nota de Fundamentare nr. 

19377/29.03.2013 prezentate de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea asistenŃei sociale nr. 292/2011;  

 OrdonanŃa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale astfel cum a fost 

aprobată prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale 

pentru protecŃia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-

2013;  

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

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul AutorităŃii NaŃionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 559/2008 privind aprobarea 

Standardelor specifice de calitate pentru centre rezidenŃiale, centre de zi şi locuinŃe protejate 

pentru persoane adulte cu handicap; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 113/23.11.2006 privind aprobarea proiectului 

,,Primii paşi spre independenŃă”, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul prevederilor 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 continuarea până la data de 27.09.2013 a derulării proiectului „Primii Paşi 

spre IndependenŃă”, astfel cum a fost stabilit prin ConvenŃia de colaborare nr. 52090/27.09.2006 

încheiată între Consiliul Local al Sectorului 2 reprezentat prin Primarul Sectorului 2 şi DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, pe de o parte şi AsociaŃia R.A.P. şi 

FundaŃia Romanian Angel Appeal, pe de altă parte. 

 

 Art.2  Se deleagă Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2 să semneze Actul adiŃional nr. 3 la ConvenŃia de colaborare nr. 

52090/27.09.2006, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

 Art.4 (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, 

 
BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 40 

Bucureşti, 08.04.2013 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară 
din data de 08.04.2013 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 si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti 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 ordinară, astăzi, 08.04.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013;  

 Analizând: 

 Referatul nr.20817/05.04.2013 întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică şi EvidenŃă 

Electorală privind îndeplinirea prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanŃele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Raportul ordonatorului principal de credite - Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

la proiectul bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013, 

nr.17.698/22.03.2013; 

 Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/2013; 

 Legea responsabilităŃii fiscal-bugetare nr.69/2010, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea - Cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri 

pentru recuperarea reducerilor salariale; 



130 

 

 OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr.18/2009 privind creşterea performanŃei  

energetice a blocurilor de locuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul comun al Ministrului AdministraŃiei şi Internelor şi al Ministrului FinanŃelor Publice 

nr.246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului 

general centralizat al unităŃilor administrativ – teritoriale pe anul 2013 şi adresa DirecŃiei Generale 

a FinanŃelor Publice Bucureşti nr.19804/11.03.2013;  

 Hotărârea Guvernului României nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice 

pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanŃării de bază a unităŃilor 

de învăŃământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din 

T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti nr.105/2011 privind aprobarea 

reglementării modalităŃii de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de 

locuinŃe; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti nr.26/2013 privind aprobarea schemei 

proprii de finanŃare a programelor locale privind lucrările de intervenŃii pentru creşterea eficienŃei 

energetice a blocurilor de locuinŃe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Decizia nr.459/2013 a Directorului Executiv al DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a 

Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate; 

 Decizia nr.34/2013 a Directorului Executiv al DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a 

Municipiului Bucureşti privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

 Adresa nr.20169/12.03.2013 a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului 

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

pentru anul 2013, precum şi estimările pe anii 2014-2016; 

 Adresa nr. 3037/06.03.2013 a Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale cu privire la 

sumele alocate Sectorului 2 pentru finanŃarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea bugetului 

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

aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraŃiei publice 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 se stabileşte 

conform anexei nr.1 , astfel: 

 venituri    –       923.981 mii lei 

 cheltuieli –     1.315.539 mii lei;  

 deficit -             391.558 mii lei; 

 

 Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 (anexa nr.2) se 

stabileşte la: 

 venituri  la suma de 892.696 mii lei, din care: 

 venituri ale secŃiunii de funcŃionare  - 729.612 mii lei; 

 venituri ale secŃiunii dezvoltare -163.084 mii lei (din care 106.719 mii lei reprezintă 

vărsăminte din secŃiunea de funcŃionare) 

 cheltuieli la suma de 1.127.509 mii lei, din care: 

 cheltuieli secŃiunea funcŃionare -  726.343 mii lei, 

 cheltuieli secŃiunea dezvoltare   -  401.166 mii lei; 

 excedent secŃiunea funcŃionare     - 3.269 mii lei rezultat ca diferenŃă între suma alocată din 

taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor de personal din unităŃile şi instituŃiile de 

învăŃământ preuniversitar de stat şi nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a 

prevederilor Ordinului comun M.A.I. şi M.F.P. nr. 246/248/2013; 

 deficit secŃiunea dezvoltare – 238.082 mii lei finanŃat din excedentul anului 2012 .  

  

 Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  pe anul 

2013 în sumă de 1.127.509 mii lei conform anexei nr.2.1, cu detalierea pe capitole , subcapitole, 

secŃiuni, paragrafe, titluri, articole şi alineate şi pe ordonatori de credite, după cum urmează: 

 (1). 39.211 mii lei pentru cap.51.02 „AutorităŃi Executive”, conform anexelor  nr. 2.1.1.1 , 

repartizate astfel: 

 21.216 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la secŃiunile funcŃionare şi 

dezvoltare ale AutorităŃii Executive a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, anexa nr.2.1.1.1.1,; 

 6.465  mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la secŃiunile funcŃionare şi dezvoltare 

ale DirecŃiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr. 2.1.1.1.2; 

 11.530 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la secŃiunile funcŃionare şi 

dezvoltare ale DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2, anexa nr. 2.1.1.1.3. 

 

 (2). 58.030 mii lei pentru cap.54.02 ”Alte servicii publice generale”, anexa nr. 2.1.1.2 

repartizate astfel: 
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 55.670 mii lei - fond de rezervă bugetară conform prevederilor Legii finanŃelor publice 

locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexa  nr. 2.1.1.2.1; 

 2.360 mii lei – pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la secŃiunile funcŃionare şi 

dezvoltare ale DirecŃiei de EvidenŃă a Persoanelor din cadrul Primăriei Sectorului 2, anexa nr. 

2.1.1.2.2; 

 

 (3). 39.659 mii lei pentru cap.55.02 „TranzacŃii privind datoria publică şi împrumuturi” ” 

reprezentând rate pentru dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor contractate de Consiliul 

Local al Sectorului 2 , anexa nr.2.1.1.3 ; 

 

 (4) 688 mii lei pentru cap.60.02 „Apărare naŃională” pentru finanŃarea cheltuielilor 

prevăzute la secŃiunea funcŃionare pentru Centrul Militar al Sectorului 2 Bucureşti - anexa nr. 

2.1.2.1. 

 

 (5). 29.648 mii lei, cheltuieli pentru Cap.61.02 «Ordine publică şi siguranŃă naŃională» 

(anexa nr.2.1.2.2), repartizate astfel: 

 28.190 mii lei – pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la secŃiunile funcŃionare şi 

dezvoltare ale PoliŃiei Locale a Sectorului 2, anexa nr.2.1.2.2.1; 

 742 mii lei - pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la secŃiunea funcŃionare pentru 

ProtecŃia Civilă – Serviciul de Prevenire al Sectorului 2, anexa nr. 2.1.2.2.2; 

 716 mii lei- pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la secŃiunea dezvoltare pentru 

proiectele finanŃate din fonduri externe nerambursabile, anexele nr. 2.1.2.2.3; 

 

 (6) 291.171 mii lei – pentru cap. 65.02 «ÎnvăŃământ» - în vederea acoperirii cheltuielilor  

prevăzute la secŃiunile funcŃionare şi dezvoltare ce se finanŃează din bugetele locale , inclusiv 

pentru finanŃarea în completare de către Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti a programului social 

de acordare a produselor lactate, de panificaŃie şi fructe în şcoli, a rambursării creditelor utilizate 

din acest capitol bugetar, conform anexelor nr. _2.1.3.1.1 - 2.1.3.1.23.   

 

 (7) 9.574 mii lei pentru capitolul 66.02 «Sănătate» - conform anexei nr. 2.1.3.2  repartizate 

astfel: 

 7.800 mii lei – transferuri pentru finanŃarea acŃiunilor de sănătate şi a cheltuielilor de 

capital din domeniul sănătăŃii prin - DirecŃia Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2 - pentru spitalele din Sectorul 2,  anexa nr. 2.1.3.2.1, 

 1.774 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la secŃiunea funcŃionare şi la 

secŃiunea dezvoltare pentru  Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, anexa nr.2.1.3.2.2. 



133 

 

 (8). 113.331 mii lei pentru capitolul 67.02 «Cultură, Recreere şi Religie» (anexa nr. 

2.1.3.3), din care:  

 2.184 mii lei reprezentând transferuri pentru Centrul Cultural “Mihai Eminescu” – serviciu 

public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, conform anexei nr. 

2.1.3.3.1; 

 12.654 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la secŃiunea dezvoltare pentru 

proiectele finanŃate din fonduri externe nerambursabile, anexa nr. 2.1.3.3.2.1; 

 62.698 mii lei pentru AdministraŃia Domeniului Public sector 2 (întreŃinere grădini, parcuri, 

zone verzi), anexa nr. 2.1.3.3.2.2; 

 35.000 mii lei reprezentând transferuri pentru culte religioase, conform anexei nr. 2.1.3.3.3. 

 795 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la secŃiunea  funcŃionare pentru 

proiecte derulate de ordonatorul principal de credite, din care 125 mii lei sume provenite din 

sponsorizări încasate în anul curent, anexa nr. 2.1.3.3.4; 

 

 (9). 111.577 mii lei pentru finanŃarea cap. 68.02 «Asigurări şi asistenŃă socială» - 

cheltuielile prevăzute la secŃiunile funcŃionare şi dezvoltare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, din care 75 mii lei sume provenite din sponsorizări 

încasate în anul curent,  anexele nr. 2.1.3.4 ; 2.1.3.4.1 - 2.1.3.4.7; 

 

 (10). 219.759 mii lei pentru finanŃarea cap.70.02 “LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică” , 

anexa nr. 2.1.4.1  - astfel: 

 218. 757 mii lei – pentru cheltuielile prevăzute la secŃiunile funcŃionare şi dezvoltare în 

cadrul capitolului bugetar „Dezvoltarea sistemului de locuinŃe” – pentru programul de creştere a 

performanŃei energetice a clădirilor de locuit, rambursări de credite şi programul derulat pentru 

construirea de locuinŃe pentru tineri împreună cu ANL, anexele  nr. 2.1.4.1.1 ; 2.1.4.1.3; 

 1.002  mii lei – pentru cheltuielile prevăzute la secŃiunile funcŃionare şi dezvoltare în cadrul 

capitolului bugetar «Alimentări cu apă» atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei 

publice locale, cât şi pentru finanŃarea programului de extindere a reŃelei de alimentare cu apă, 

anexa nr.2.1.4.1.2.  

 

 (11) 108.066 mii lei – pentru finanŃarea cap.74.02 “ProtecŃia mediului” (anexa nr. 2.1.4.2), 

din care:  

 103.000 mii lei pentru finanŃarea programului de ecologizare şi de salubrizare a sectorului 

în cadrul secŃiunii de funcŃionare, anexa nr.2.1.4.2.1; 

 5.071 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secŃiunile funcŃionare şi dezvoltare în cadrul 

capitolului bugetar «Canalizare» atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice 



134 

 

locale, cât şi pentru finanŃarea programului de extindere a reŃelei de canalizare în sector, anexa 

nr.2.1.4.2.2; 

 

 (12) 106.795 mii lei – pentru finanŃarea cap.84.02 “Transporturi” (anexa nr.2.1.5.1), din 

care: 

69.203  mii lei pentru AdministraŃia Domeniului Public Sector 2, anexa nr.2.1.5.1.1; 

 37.592 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secŃiunile funcŃionare şi dezvoltare în cadrul 

capitolului bugetar «Străzi» atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice interne 

locale, cât şi pentru proiectele finanŃate din fonduri externe nerambursabile, anexa nr.2.1.5.1.2; 

 

 Art.4 Se aprobă creditele bugetare în sumă de 202.436 mii lei pentru finanŃarea 

programelor de creştere a performanŃei energetice la blocurile de locuinŃe din Sectorul 2 derulate 

prin contul "Disponibil din fonduri cu destinaŃie specială pentru finanŃarea lucrarilor de intervenŃie 

privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe", cod cont 50.02.40 , anexa nr. 

2.1.10, din care: 

 265 blocuri cofinanŃate prin Programul NaŃional multianual de creştere a performanŃei 

energetice a blocurilor de locuinŃe – 48.175 mii lei (din care 23.830 mii lei reprezintă cota 

bugetului de stat preluată în finanŃarea bugetului local conform prevederilor H.C.L. Sector 2 

nr.105/2011); 

 849 blocuri finanŃate prin Programul Local multianual de creştere a performanŃei energetice 

a blocurilor de locuinŃe – 154.261 mii lei. 

 

 Art.5 Se aprobă reîntregirea creditelor bugetare utilizate din bugetul local al Sectorului 2 

Bucureşti pentru derularea programului multianual de creştere a performanŃei energetice a 

blocurilor de locuit cu sumele virate cu această destinaŃie de la bugetul de stat pentru blocurile 

incluse în programul naŃional. 

 

 Art.6 Se aprobă cheltuielile finanŃate din împrumuturi  externe contractate de Consiliul 

Local al Sectorului 2,  în sumă de 153.748 mii lei pentru finanŃarea programelor de creştere a 

performanŃei energetice la blocurile de locuinŃe din Sectorul 2  , anexele nr. 3; 3.1; 3.1.1 , din 

care: 

 547 mii lei – pentru cofinanŃarea Programului NaŃional multianual de creştere a 

performanŃei energentice a blocurilor de locuinŃe din fonduri rambursabile – Dexia 

Kommunalkredit Bank AG; 

 153.201 mii lei - pentru cofinanŃarea Programului Local multianual de creştere a 

performanŃei energentice a blocurilor de locuinŃe din fonduri rambursabile – Banca Europeană de 
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InvestiŃii, Luxembourg, conform tragerilor autorizate de Comisia pentru Autorizarea 

Împrumuturilor Locale pe anul 2013. 

 

 Art.7 Se aprobă bugetul instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii 

şi subvenŃii/activităŃilor finanŃate integral din venituri proprii pe anul 2013, conform anexelor nr. 4 ; 

4.1 ; 4.1.1 ; 4.1.1.1 ; 4.1.1.1.1 ; 4.1.1.1.1.1 ;   4.1.1.1.1.2 ;  4.1.1.1.2 ; 4.1.1.1.2.1 - 4.1.1.1.2.3 ; 

4.1.1.1.3 - 4.1.1.1.5 ; 4.1.1.2 ; 2.1.1.2.1 ; 4.1.1.2.2 ; 4.1.1.3 ; 4.1.1.3.1 ; 4.1.1.3.1.1 ; 4.1.1.3.2 ; 

4.1.1.4 ; 4.1.1.4.1 ;  4.1.2 ; 4.1.2.1 astfel: 

 Total venituri în sumă de 41.269 mii lei, din care: 

 venituri ale secŃiunii de funcŃionare - 27.331 mii lei; 

 venituri ale secŃiunii dezvoltare  - 13.938 mii lei (din care 1.162 mii lei reprezintă vărsăminte 

din secŃiunea de funcŃionare) 

 Total cheltuieli la suma de 44.266 mii lei, din care: 

 cheltuieli secŃiunea funcŃionare -  27.331 mii lei, 

 cheltuieli secŃiunea dezvoltare   -  16.935 mii lei; 

 deficit secŃiunea dezvoltare - 2.997 mii lei finanŃat din excedentul anului 2012, din care: 

 385 mii lei – excedent aferent capitolului 65.10 „ÎnvăŃământ”; 

 2.612 mii lei – excedent aferent capitolului 70.10 „LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică” - 

AdministraŃia PieŃelor Sector 2. 

 

 Art.8 Se aprobă programul de investiŃii al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti finanŃat 

din fonduri bugetare în anul 2013, conform anexelor nr. 5 ; 5.1 – 5.1275 Ordonatorii de credite 

vor derula programul de investiŃii pe anul 2013 cu respectarea prevederilor art.7 din Legea 

bugetului de stat pe anul 2013. 

 

 Art.9 Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanŃate din bugetul general al 

Sectorului 2, conform anexei nr.6. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste 

programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute 

în anexa nr.6 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.10 Se aprobă Sinteza proiectelor finanŃate din bugetul general al Sectorului 2 –Fonduri 

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

multianuale finanŃate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) - conform 

anexelor  8; 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1-8.1.1.2; 8.1.2; 8.1.2.1 - 8.1.2.3; 8.1.3- 8.1.5; 8.1.5.1 -.8.1.5.6; 

8.1.6; 8.2; 8.2.1; 8.2.1.1-8.2.1.5; 8.2.2 - 8.2.4; 8.2.4.1- 8.2.4.2; 9; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1-9.1.1.2; 9.1.2 

; 9.1.2.1 - 9.1.2.3; 9.1.3- 9.1.5; 9.1.5.1 -.9.1.5.6; 9.1.6; 9.2; 9.2.1; 9.2.1.1-9.2.1.5; 9.2.2 - 9.2.4; 

9.2.4.1-9.2.4.2.  
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 Art.11 Se aprobă numărul maxim de posturi pe anul 2013 pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 şi a serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 

2 conform anexelor nr. 11 – 20.  

 

 Art.12 Se aprobă finanŃarea din veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 2 a 

programului social de acordare a mierii, a produselor lactate şi de panificaŃie pentru copiii din 

grădiniŃele cu program prelungit din sector. 

 

 Art.13 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza 

creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 şi pe lăcaşurile de cult din Sectorul 2 din anexa nr. 

10. Sumele aprobate pentru spitale vor fi repartizate pe trimestre şi pe unităŃile spitaliceşti din 

Sectorul 2 de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – 

directorul DirecŃiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2. 

 

 Art.14 Sumele aprobate pentru unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat vor fi 

repartizate pe trimestre şi pe ordonatorii terŃiari de credite inclusiv pe centre de execuŃie 

bugetară, de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – 

directorul DirecŃiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu respectarea 

prevederilor din Legea nr.1/2011 a educaŃiei naŃionale, cu modificările şi completările ulterioare şi 

a celor din Hotărârea Guvernului României nr.72/2013.  

 

 Art.15 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de 54.005 mii lei 

în completarea sumelor defalcate din TVA alocate Sectorului 2 Bucureşti pentru finanŃarea de 

bază a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat, inclusiv unităŃile de învăŃământ special şi a 

CMBRAE. 

 

 Art.16 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local provenite din cote 

defalcate din impozitul pe venit la dispoziŃia Sectorului 2 a sumei de 17.609 mii lei în 

completarea sumelor defalcate din TVA alocate Sectorului 2 Bucureşti pentru finanŃarea 

complementară a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat, inclusiv unităŃile de învăŃământ 

special şi a CMBRAE. 

 

 Art.17 Pe parcursul execuŃiei bugetare excedentul bugetului local va putea fi utilizat pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă şi pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale 

secŃiunilor de funcŃionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciŃiului bugetar. 
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 Art.18 Ordonatorul Principal de credite - Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local 

Sector 2 al Municipiului Bucureşti propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete 

pe anul 2013, ca urmare a modificărilor intervenite în evoluŃia şi structura veniturilor şi 

cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze justificate. 

 

 Art.19 Anexele nr 1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 – 2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.1.3; 

2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.2.1-2.1.2.2.3; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1-2.1.3.1.23; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 

2.1.3.2.2; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.2.1; 2.1.3.3.2.2; 2.1.3.3.3 - 2.1.3.3.5;  2.1.3.4; 

2.1.3.4.1 – 2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1 -  2.1.4.1.3;  2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 2.1.4.2.2; 2.1.5; 

2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.5.1.2; 2.1.6-2.1.10 ; 3; 3.1; 3.1.1; 4 ; 4.1 ; 4.1.1 ; 4.1.1.1 ; 4.1.1.1.1 ; 

4.1.1.1.1.1 ;   4.1.1.1.1.2 ;  4.1.1.1.2 ; 4.1.1.1.2.1 - 4.1.1.1.2.3 ; 4.1.1.1.3 - 4.1.1.1.5 ; 4.1.1.2 ; 

2.1.1.2.1 ; 4.1.1.2.2 ; 4.1.1.3 ; 4.1.1.3.1 ; 4.1.1.3.1.1 ; 4.1.1.3.2 ; 4.1.1.4 ; 4.1.1.4.1 ;  4.1.2 ; 

4.1.2.1 ;  5 ; 5.1 – 5.1275; 6-8; 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1-8.1.1.2; 8.1.2; 8.1.2.1 - 8.1.2.3; 8.1.3- 8.1.5; 

8.1.5.1 -.8.1.5.6; 8.1.6; 8.2; 8.2.1; 8.2.1.1-8.2.1.5; 8.2.2 - 8.2.4; 8.2.4.1- 8.2.4.2; 9; 9.1; 9.1.1; 

9.1.1.1-9.1.1.2; 9.1.2 ; 9.1.2.1 - 9.1.2.3; 9.1.3- 9.1.5; 9.1.5.1 -.9.1.5.6; 9.1.6; 9.2; 9.2.1; 9.2.1.1-

9.2.1.5; 9.2.2 - 9.2.4; 9.2.4.1 - 9.2.4.2;  10-20  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.20 (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, 

 
BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 41 

Bucureşti, 08.04.2013 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară 
din data de 08.04.2013 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 si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe terenuri situate în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea 

nr. 67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 08.04.2013; 

 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. 20081/54 din 02.04.2013 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 şi 2 ale proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectului Şef al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti în 

baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 

menŃionate în anexele nr.1 şi 2 ale proiectului de hotărâre; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011; 

 OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24 din 31.03.2011 privind aprobarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25 din 31.03.2011 privind reactualizarea 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

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

urbanism şi amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2; 

 art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea 

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

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi 

consultare a publicului ale documentaŃiilor de urbanism prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ce fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 12 poziŃii. 

     (2)  Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de urbanism este de doi ani, de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

          (3)  Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele nr. 1 şi 2  reprezintă 

regulament de urbanism şi dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaŃii de construire 

eliberată conform legislaŃiei în vigoare. 

 

 Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 Art.3  (1) Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

   (2) Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 42 
Bucureşti, 08.04.2013 
 
 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară 
din data de 08.04.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Anexele se comunica instituŃiilor interesate şi pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401 - 335.92.30 Fax. 401 - 337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4  

pentru anul 2013, precum şi deblocarea şi utilizarea excedentului bugetar al anului 2012 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4,  

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consliului 

Local al Sectorului 4 nr.P.2.1/1102/02.04.2013 al DirecŃiei economice ; 

- Decizia nr. 459/ 25.03.2013 a Directorului executiv al DirecŃiei Generale a FinanŃelor 

Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea 

cheltuielilor descentralizate pe anul 2013 

- Decizia nr. 70167/ 12.03.2013 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2013 

- Adresa nr. I-G 107/ 27.03.2013 a DirecŃiei Generale de Impozite Taxe Locale privind 

estimarea veniturilor proprii pentru anul 2013 

- Adresa Ministrului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale privind transferurile pentru 

finanŃarea drepturilor acordate pentru persoanele cu handicap pe anul 2013 

- Adresa DirecŃiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti nr. 6540/ 21.03.2013, privind 

transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanŃarea unităŃilor de asistenŃă 

socială, pentru anul 2013 

- Decizia nr. 24460/ 26.03.2013 a Directorului executiv al DirecŃiei Generale a FinanŃelor 

Publice privind estimarea pentru anii 2014 - 2016 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate, alocate prin Legea bugetului de stat pe 

anul 2013 nr. 5/ 2013. 

 łinând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Luând în considerare prevederile : 

- art.8. litera a) art. 19 alin.(1) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), 

(6) şi (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale modificată şi 

completată; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 5/ 21.02.2013 privind bugetul de stat pe anul 2013, 

Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, propune în şedinŃa publică a Consiliului Local, aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 şi deblocarea şi utilizarea 

excedentului bugetar al anului 2012. 
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- Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi AdministraŃiei Publice şi Ministrul FinanŃelor 

Publice nr. 246/248/22.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal 

aferent bugetului general centralizat al unităŃilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013; 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit ”d” din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atât la partea 

de venituri cât şi la partea de cheltuieli astfel: 

• Bugetul local de venituri şi cheltuieli în suma de 477.135 mii lei, conform anexei nr. 1  

• Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiilor publice finanŃate integral din venituri 

proprii, în suma de 18.267 mii lei, conform anexei nr. 2 ; 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiilor publice finanŃate parŃial din venituri proprii, 

în suma de 18.851,40 mii lei, conform anexei nr. 3 ; 

• Anexa nr. 3.1.1.- bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare parŃială din venituri proprii 

- cap. 65.10 - ÎnvăŃământ; 

• Anexa nr. 3.1.2. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare parŃială din venituri proprii 

- cap. 67.10.03.30 - Centrul Cultural Nicolae Bălcescu ; 

• Anexa nr. 3.1.3. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare parŃială din venituri proprii 

- cap. 68.10.04.01 - Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 1 ; 

• Anexa nr. 3.1.4. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare parŃială din venituri proprii 

- cap. 68.10.12 - Centrul Medico-Social; 

• Bugetul creditelor interne şi externe centralizare pe anul 2013, în suma de 90. 452 

mii lei din care credit intern în suma de 12.859 mii lei şi credit extern în suma de 77.593 mii lei 

conform anexei nr. 4. 

•  

 Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât şi 

la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

- Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de cheltuieli), 

în valoare de 477.135 mii lei. 

- Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - AutorităŃi publice 

- Anexa 1.2.1 - cap. 51.02.01 - AutorităŃi executive şi legislative 

- Anexa 1.2.2 - cap. 51.02.01.03 D - D.G.I.T.L. 

- Anexa 1.2.3. - cap. 51.02.01.03 - A.S.L.G. 

- Anexa 1.2.4. - cap. 51.02.01.03 P - Primăria sector 4 

   

- Anexa 1.3. - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale 
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- Anexa 1.3.1. - cap. 54.02.05 - Fond de rezervă bugetară 

- Anexa 1.3.2. - cap. 54.02.10 D - DirecŃia EvidenŃă a Persoanelor Sector 4 

   

- Anexa 1.4 - capitol bugetar 55.02 - Dobânzi 

   

- Anexa 1.5. - capitol bugetar 60.02 - Apărare 

- Anexa 1.5.1 - cap. 60.02.02 - Centrul Militar 

   

- Anexa 1.6. - capitol bugetar 61.02 - Ordine publică şi siguranŃă naŃională 

- Anexa 1.6.1. - cap. 61.02.03 - Ordine Publică 

- Anexa 1.6.2. - cap. 61.02.03.04 - PoliŃia Locală Sector 4 

- Anexa 1.6.3. - cap. 61.02.05 - ProtecŃia civilă şi protecŃia contra 

incendiilor 

   

- Anexa 1.7 - capitol bugetar 65.02 - ÎnvăŃământ total 

- Anexa 1.7.1. - cap. 65.02.01 - centralizator 

- Anexa 1.7.2. - cap. 65.02.02 - A.S.L.G. 

- Anexa 1.7.3. - cap. 65.02.03.01 - ASLG 1 

- Anexa 1.7.4. - cap. 65.02.03.02 - ASLG 2 

- Anexa 1.7.5. - cap. 65.02.03 US 1 - unităŃi şcolare 

- Anexa 1.7.6. - cap. 65.02.03 US 2 - unităŃi şcolare 

- Anexa 1.7.7 - cap. 65.02.04 - ASLG 2 

- Anexa 1.7.8. - cap. 65.02.04 US2 - unităŃi şcolare 

- Anexa 1.7.9. - cap. 65.02.07.04 - ASLG 

- Anexa 1.7.10 - cap. 65.02.07.04 US - unităŃi şcolare 

   

- Anexa 1.8. - capitol bugetar 66.02 - Sănătate 

- Anexa 1.8.1. - cap. 66.02.06.03 - UnităŃi medico- sociale 

- Anexa 1.8.2. - cap. 66.02.50 - Alte cheltuieli în domeniul sănătăŃii 

   

- Anexa 1.9. - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere şi religie 

- Anexa 1.9.1. - cap. 67.02.03 - Servicii culturale 

- Anexa 1.9.2 - cap. 67.02.03.30 - Alte servicii culturale – Centrul Cultural 

Nicolae Bălcescu 

- Anexa 1.9.3. - cap. 67.02.05 - Servicii recreative şi sportive 

- Anexa 1.9.4. - cap. 67.02.03 A - AdministraŃia Domeniului Public Sector 4 

- Anexa 1.9.5. - cap. 67.02.03. P - ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone 

verzi, baze sportive şi de agrement PS 4 
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- Anexa 1.9.6. - cap. 67.02.50 - Alte servicii în domeniul culturii 

   

- Anexa 1.10 - capitol bugetar 68.02 - Asigurări şi asistenŃă socială 

- Anexa 1.10.1. - cap. 68.02.04.1 - Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 1 

- Anexa 1.10.2. - cap. 68.02.12. - UnităŃi de asistenŃă medico-sociale-Centrul 

medico-social 

- Anexa 1.10.3. - cap. 68.02 AS - AsistenŃă socială 

- Anexa 1.10.4. - cap. 68.02 AS.05.02 - AsistenŃă socială în caz de invaliditate 

- Anexa 1.10.5. - cap. 68.02 AS.06 - AsistenŃă socială pentru familie şi copii 

- Anexa 1.10.6. - cap. 68.02.11. - Creşe 

- Anexa 1.10.7 - cap. 68.02 AS.15 - Prevenirea excluderii sociale 

- Anexa 1.10.8. - cap. 68.02 AS. 50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 

asistenŃei sociale 

   

- Anexa 1.11 - capitol bugetar 70.02 - LocuinŃe servicii şi Dezvoltare Publică 

- Anexa 1.11.1. - cap. 70.02.03 - LocuinŃe servicii şi Dezvoltare Publică 

- Anexa 1.11.2. - cap. 70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor 

- Anexa 1.11.3. - cap. 70.02.05 - Alimentare cu apă şi amenajări 

Hidrotehnice 

- Anexa 1.11.4. - cap. 70.02.05.01 - Alimentare cu apă 

- Anexa 1.11.5. - cap. 70.02.50 - Alte servicii în domeniul locuinŃelor, 

serviciilor şi dezvoltării comunale 

   

- Anexa 1.12 - capitol bugetar 74.02 - ProtecŃia mediului 

- Anexa 1.12.1. - cap. 74.02.05 - Salubritate şi gestiunea deşeurilor 

- Anexa 1.12.2. - cap. 74.02.05.01 - Salubritate 

- Anexa 1.12.3 - cap. 74.02.06 - Canalizare şi tratarea apelor reziduale 

   

- Anexa 1.13 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi 

- Anexa 1.13.1. - cap. 84.02.03 - Transport rutier 

- Anexa 1.13.2. - cap. 84.02.03.03 - Străzi 

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităŃile finanŃate integral din 

venituri proprii, în sumă de 18.267 mii lei, conform anexei nr. 2.1. –cap. 70.10.50 –AdministraŃia 

pieŃelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 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: 
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- Anexa 3.1. - capitol bugetar 65.10 - ÎnvăŃământ 

- Anexa 3.1.1. - cap. 65.10.03.01 - ÎnvăŃământ preşcolar 

- Anexa 3.1.2. - cap. 65.10.03.02 - ÎnvăŃământ primar 

- Anexa 3.1.3. - cap. 65.10.04.02 - ÎnvăŃământ secundar superior 

- Anexa 3.1.4. - cap. 65.10.07.04 - ÎnvăŃământ special 

   

- Anexa 3.2. - capitol bugetar 67.10 - Cultură, recreere şi religie 

- Anexa 3.2.1. - cap. 67.10.03.30 - Alte servicii culturale – Centrul 

Cultural Nicolae Bălcescu 

   

- Anexa 3.3. - capitol bugetar 68.10 - Asigurări şi asistenŃă socială 

- Anexa 3.3.1 - cap. 68.10.04.01 - Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă CIA 

- Anexa 3.3.2. - cap. 68.10.12 - UnităŃi de asistenŃă medico-socială-

Centrul Medico-Social 

   

- Anexa 3.4. - capitol bugetar 70.10.50 - AdministraŃia pieŃelor 

- Anexa 3.4.1. - cap. 70.07.50 - AdministraŃia pieŃelor 

 

 Art. 5 Se aprobă bugetul creditelor interne, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, din care: 

- Anexa 4.1. - centralizator - credite interne 

- Anexa 4.1.2. - cap. 70.07.50 - DirecŃia de AdministraŃie a PieŃelor Sector 4 

 

 Art. 6 Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, din care: 

- Anexa 5.1. - centralizator - credite externe 

- Anexa 5.1.1. - cap. 70.06 - LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică 

- Anexa 5.1.2. - cap. 70.06.03 - LocuinŃe 

- Anexa 5.1.3. - cap. 70.06.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinŃe 

 

 Art. 7. Se aprobă Listele de investiŃii aterente 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. 6.1 „Lista de investiŃii a Primăriei Sectorului 4" în valoare de 124.910,04 mii lei, 

din care : 

- buget local: 47.316,10 mii lei; 
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- credite bancare : 77.593,94 mii lei; 

- anexa nr. 6.2 „Lista de investiŃii a DGITL SECTOR 4" în valoare de 215 mii lei mii lei, din 

care : 

- anexa nr. 6.2.1 Cheltuieli pentru achiziŃionare de bunuri şi dotări independente, cap. 51.02. 

- DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 ; 

- anexa nr.6.3. „Lista de investiŃii cu finanŃare din buget local pe anul 2013" a DirecŃiei de 

EvidenŃă a Persoanelor Sector 4, în valoare de 428 mii lei, din care : 

- anexa nr. 6.3.1 Cheltuieli pentru achiziŃionare de bunuri şi dotări independente, cap. 51.02. 

DirecŃiei de EvidenŃa a Persoanelor Sector 4 ; 

- anexa nr. 6.4, 6.4.1, 6.4.2 „Lista de investiŃii a PoliŃiei Locale", în valoare de 1.000 mii lei; 

- anexa nr. 6.5 „Lista de investiŃii pe anul 2013", cu finanŃare din buget local al ASLG în 

valoare de 1.306 mii lei; 

- anexa nr. 6.6, 6.6.1 „Lista de investiŃii a AdministraŃiei Domeniului Public Sector 4", în 

valoare de 776 mii lei; 

- anexa nr. 6.7, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3 „Lista de investiŃii pentru anul 2013 - Centrul Cultural 

pentru UNESCO Nicolae Bălcescu", în valoare de 50 mii lei; 

- anexa nr. 6.8, 6.8.1 „Lista de investiŃii a Centrului medico-social, cu finanŃare din buget 

local, în valoare de 50 mii lei; 

- anexa nr. 6.8.2; 6.8.3 „Lista de investiŃii a Centrului medico-social, cu finanŃare din surse 

proprii, în valoare de 54 mii lei; 

- anexa nr. 6.9; 6.9.1 „Lista de investiŃii a Centrului de AsistenŃă şi Îngrijire, în valoare de 200 

mii lei; 

- anexa nr. 6.10, 6.10.1 „Lista de investiŃii pentru anul 2013 - D.GAS.P.C Sector 4", în 

valoare de 3.450 mii lei; 

- anexa nr. 6.11, 6.11.1 „Lista de investiŃii pentru anul 2013, cu finanŃare din surse proprii, 

DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4, în valoare de 19.661 mii lei, din care : surse proprii - 

6.802 mii lei şi credite bancare interne - 12.859 mii lei; 

 

 Art. 8. Se aprobă „Lista creditelor de angajament pentru anul 2013: 

-  la capitolul bugetar 67.02 - Cultura, recreere şi religie, subcapitolul 67.02.05.03.P - 

ÎntreŃinere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement, obiectiv „Lucrări de 

amenajare terenuri / zone verzi adiacente unor imobile din Sectorul 4" - Contract subsecvent 5"-

Anexa 7; 

-  la capitolul bugetar 84.02 – Transporturi, subcapitolul 84.02.03.03 – Străzi, “Lucrări de 

construcŃii, de fundaŃii şi de îmbrăcare a drumurilor din Sectorul 4 Contract subsecvent 31, 32, 33 

– Anexa 7.1. 
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 Art. 9 Se aprobă deblocarea şi utilizarea integrală a sumei de 4.059 mii lei din excedentul 

bugetar, înregistrat la data 31.12.2012 pentru finanŃarea obiectivelor de investiŃii pe anul 2013. 

 

 Art 10 . Se aprobă formularele 11; 11/1; 11/2 respectiv : 

- Formularul 11 - Anexa nr.8 - Bugetul centralizat al unităŃii administrat-teritoriale ; 

- Formularul 11/1 - Anexa nr.8.1 - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi 

subcapitole; 

- Formularul 11/1 - Anexa nr.8.2 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, 

subcapitole şi paragrafe; 

- Formularul 11/2 - Anexa nr.8.3 - Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate 

integral sau parŃial din venituri proprii, detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe. 

 

 Art. 11. Se aprobă virarea sumei de 13.000 mii lei ce reprezintă vărsăminte din SecŃiunea 

de funcŃionare pentru SecŃiunea de dezvoltare. 

 

 Art. 12. Se aprobă Sinteza Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 a Consiliului 

Local Sector 4, conform anexei nr. 9. 

 

 Art. 13. 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 extraordinară a Consiliului Local al sectorului 

4 din data de 08.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan – Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 74/08.04.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401 - 335.92.30 Fax. 401 - 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind virarea excedentului bugetar al SecŃiunii de funcŃionare în SecŃiunea de 
dezvoltare, pentru asigurarea finanŃării obiectivelor de investiŃii propuse a se 

realiza în cursul anului 2013 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate privind virarea excedentului bugetar al SecŃiunii de funcŃionare în 

SecŃiunea de dezvoltare, pentru asigurarea finanŃării obiectivelor de investiŃii propuse a se realiza 

în cursul anului 2013 nr. P.2.1 /1102/ 02.04.2013 al DirecŃiei Economice; 

- Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 

Luând în considerare prevederile : 

- art. 49 alin. (8) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale modificată şi 

completată; 

 

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. "d" din Legea nr. 215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă virarea sumei de 15.000.000 lei din excedentul bugetar al SecŃiunii de 

funcŃionare în SecŃiunea de dezvoltare pentru asigurarea finanŃării obiectivelor de investiŃii, 

conform anexei 1. 

Art. 2. 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 23.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan – Mircea MUNTEAN 

 

Contrasemnează 

 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr. 75/23.04.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401 - 335.92.30 Fax. 401 - 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ din sistemul naŃional de 
învăŃământ preuniversitar, de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2013-2014 

 

Luând act de Raportul de specialitate nr. 107/04.04.2013, întocmit de Secretarul 

Sectorului 4, precum şi de Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 4; 

Văzând Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/2011, în 

baza prevederilor art. 2 din OrdonanŃa de Guvern 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 27 şi următoarele, precum şi art.61 din Legea nr. 1/2001 

privind EducaŃia NaŃională; 

Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

În temeiul avizului conform obŃinut din partea Inspectoratului Şcolar at Municipiului 

Bucureşti, înregistrat sub nr. 4419, 4657/25.03.2013, precum şi a prevederilor cuprinse la art. 45, 

alin. 1 şi art. 81, alin. 2, lit. (j) şi alin. 4 din Legea 215/2001, completată şi republicată, 

 

 Consiliul Local Sector 4 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 — Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 9/31.01.2013 

privind organizarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ antepreşcolar şi şcolar, de stat şi particular, de 

la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2013/2014, conform anexei, ce face parte integrantă din 

prezenta; 

Art. 2 — Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, 

Secretarul Sectorului 4, AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4, Inspectoratul 

Şcolar al Municipiului Bucureşti, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, 

precum şi de toate unităŃile nominalizate în anexă, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 23.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ioan – Mircea MUNTEAN 

 

Contrasemnează, 

 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 
 
Nr. 76/23.04.2013 
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      ANEXA 

la HCLS4 nr. 76/23.04.2013 
 
 
 

REłEAUA 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din Sectorul 4  

al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2013/2014 

 

NR. 

CRT. 

 

DENUMIREA UNITĂłII 

DE ÎNVĂłĂMÂNT 

 

SECTOR 

 

NIVELUL 

ŞCOLARIZAT 

  

ADRESA 

NR. 

TELEFON 

FORMA DE 

PROPRIETATE 

1 ŞCOALA PRIMARĂ 

"IEPURAŞUL 

BOCĂNILĂ” 

4 PRE.PRI 

STR. IARBA 

CÂMPULUI NR. 91 0722239508 PARTICULAR 

2 I GRĂDINIłA CU 

PROGRAM 

PRELUNGIT "CĂSUłA 

DACILOR " 

4 PRE 

INTRAREA CALTUNA 

NR. 9 
0213370464 PARTICULAR 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioan – Mircea MUNTEAN 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401 - 335.92.30 Fax. 401 - 337.33.10 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obŃinut calitatea de 

administrator imobile - ATESTAT în urma susŃinerii examenului de atestare din 
luna aprille 2013, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr.1588/2007 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULIUI 4; 
 
Având în vedere "Expunerea de Motive" a Viceprimarului Sectorului 4 şi "Referatul" nr. 

P.6.3/ 453/ 16.04.2013 al DirecŃiei Comunicare şi RelaŃii Publice — Compartimentul RelaŃii cu 
AsociaŃiile de Proprietari; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; 
Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind înfiinŃarea, organizarea şi 

funcŃionarea asociaŃiilor de proprietari, în conformitate cu H.G. nr. 1588/2007 - pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind 
administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obŃinut calitatea de administrator imobile 

- ATESTAT în urma susŃinerii examenului de atestare desfăşurat la data de: 06.04.2013, conform 
anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 

Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea caiităŃilor profesionale ale persoanelor care 
doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaŃiile de proprietari. 

Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată 
şi este valabil pe tot teritoriul României. 

Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea 
administraŃiei publice locale care l-a eliberat, dacă nu mai sunt îndeplinite condiŃiile pentru 
exercitarea acestei activităŃi. 

Art. 5 Secretarul SectoruIui 4 împreună cu DirecŃia Comunicare şi RelaŃii Publice prin 
Compartimentul RelaŃii cu AsociaŃiile de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, 
conform competenŃelor. 

 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 
data de 23.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan – Mircea MUNTEAN 

 

Contrasemnează 

 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 
 
Nr. 77/23.04.2013 
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      Anexă 
la HCLS4 nr. 77/23.04.2013 

 

 

L I S T A 

Persoanelor care au obŃinut Atestatul de Administrator 

Imobile în urma susŃinerii examenului 

din: 06.04.2013 

 

Nr. Nume Seria Certificat 

Crt. Prenume Atest. Nr. Data 

1.  ABAZA TINCUłA 1,066 48 4/6/2013 

2.  ALECU MIHAIL 1,067 48 4/6/2013 

3.  BOIANGIU LUIGI 1,068 48 4/6/2013 

4.  BRATU DANIEL 1,069 48 4/6/2013 

5.  CODREANU ION 1,070 48 4/6/2013 

6.  COJOCARU IULIAN 1, 071 48 4/6/2013 

7.  CONSTANTINESCU MARINA VIOLETA 1,072 48 4/6/2013 

8.  COROLEA MARICICA 1,073 48 4/6/2013 

9.  COTIGĂ FLORIN ROBERT 1,074 48 4/6/2013 

10. CRISTEA HENRIETTA LUCIA 1,075 48 4/6/2013 

11. CRISTESCU FLOAREA  1,076 48 4/6/2013 

12. DIACONU IONEL 1,077 48 4/6/2013 

13. DOBRE OANA GABRIELA 1,078 48 4/6/2013 

14. DRĂGOI ION 1,079 48 4/6/2013 

15. DUMITRACHE DAN PETRE 1,080 48 4/6/2013 

16. DUMITRACHE DAN PETRU 1,081 48 4/6/2013 

17. DUMITRESCU LIZETTE 1,082 48 4/6/2013 

18. GAFITA DENISA MARIA 1,083 48 4/6/2013 

19. ION MITU 1,084 48 4/6/2013 

20. IRIMIA LENUłA MARIANA 1,085 48 4/6/2013 
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21. LASZLO BEATRICE GABRIELA 1,086 48 4/6/2013 

22. MIHAI MIHAI PETRE 1,087 48 4/6/2013 

23. MIHĂESCU DORA VALENTINA 1,088 48 4/6/2013 

24. MOSCOVICI NICULINA 1,089 48 4/6/2013 

25. MOŞOIU MARIAN 1,090 48 4/6/2013 

26. MUŞAT ŞTEFANIA ROXANA 1,091 48 4/6/2013 

27. NEAGU IOANA 1,092 48 4/6/2013 

28. OLTEANU CRISTINA 1,093 48 4/6/2013 

29. ONUł EMILIA ŞTEFANIA 1,094 48 4/6/2013 

30. OPINCARU NINEL 1,095 48 4/6/2013 

31. PANDREA CORNELIA 1,096 48 4/6/2013 

32. PARASCHIV DANIEL 1,097 48 4/6/2013 

33. PATRESCU ELENA CORINA 1,098 48 4/6/2013 

34. POPESCU MARIA-CLARA 1,099 48 4/6/2013 

35. POPESCU PETRUłA GEORGETA 1,100 48 4/6/2013 

36. POTROPOPU MARIUS IULIAN 1,101 48 4/6/2013 

37. ROMAN LAURA VICTORIA 1,102 48 4/6/2013 

38. SĂFTOIU MARIUS CONSTANTIN 1,103 48 4/6/2013 

39. SFETCU MARILENA 1,104 48 4/6/2013 

40. STAN SORIN EUGEN 1,105 48 4/6/2013 

41. STELIAN MARILENA MARGARETA 1,106 48 4/6/2013 

42. STOENESCU LILIANA 1,107 48 4/6/2013 

43. TEODORESCU DORINA 1,108 48 4/6/2013 

44. TIMOFTE NICOLAE 1,109 48 4/6/2013 

45. ZLĂTAN MARIA-MĂDĂLINA 1,110 48 4/6/2013 

46. ZURINI DAN MIHAI 1,111 48 4/6/2013 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan – Mircea MUNTEAN 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401 - 335.92.30 Fax. 401 - 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind schimbarea denumirii Centrului Medico-Social al Sectorului 4  
în Centrul Medico-Social „Sfântul Andrei" 

 

Văzând Expunerea de Motive a Viceprimarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 nr. 103565/16.04.2013; 

Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.14/27.01.2005 de înfiinŃare a 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4, ca instituŃie publică cu 

personalitate juridică, precum şi a HCL nr. 61/25.09.2009 privind preluarea Centrului de Îngrijire 

şi AsistenŃă nr.1 şi a Centrului Socio-Medical „Sfântul Luca" de către D.G.A.S.P.C.-Sector 4; 

łinând seama de HCL Sector 4 nr. 64/26.11.2012 ; 

În temeiuI prevederilor art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.n) din Legea nr.215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Începând cu data de 01.05.2013 „Centrul Medico-Social al Sectorului 4" aflat în 

subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 îşi schimbă 

denumirea în Centrul Medico-Social „Sfântul Andrei". 

Art. 2 Cu aceeaşi dată art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 

64/26.11.2012 se abrogă. 

Art. 3. Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4, „Centrul Medico-Social al Sectorului 4", precum şi Serviciul Tehnic Consiliul 

Local, Documente Electoral, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 
data de 23.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan – Mircea MUNTEAN 

 

Contrasemnează 

 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 
 
Nr. 78/23.04.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401 - 335.92.30 Fax. 401 - 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor cu energia electrică, în cadrul 
unităŃilor de învăŃământ preuniversitar şi special de stat 

 

Având in vedere expunerea de motive a Viceprimarului sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti. 

łinând seama de referatul de specialitate al AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor 

Sector 4 nr. 1692 / 18.04.2013. 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4. 

În conformitate cu prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi art. 81 alin. (2), lit. j) şi alin. (4), din Legea nr. 

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

ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art. 1 Începând cu data prezentei, directorii unităŃilor de învăŃământ preuniversitar şi 

special de stat din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti au obligaŃia să ia măsuri de întrerupere a 

consumatorilor electrici (aer condiŃionat, iluminat interior) în afara orelor în care se derulează 

programul instructiv-educativ. 

Art. 2 Răspunderea pentru îndeplinirea obligaŃiei prevăzute la art.1 revine Directorilor 

unităŃilor de învăŃământ. 

 Art. 3 Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie contravenŃie şi se sancŃionează cu 

amendă de la 100 lei la 200 lei, conform prevederilor O.G. nr. 2/2001. 

Art. 4 Primarul Sectorului 4, Directorul AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor 

Sector 4 şi directorii unităŃilor de învăŃământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 23.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan – Mircea MUNTEAN 

 

Contrasemnează 

 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 
 
Nr. 79/23.04.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401 - 335.92.30 Fax. 401 - 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Organigramei, Statului de FuncŃii  
şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei de Administrare a  

PieŃelor Sector 4 

  

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Analizând Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 precum şi Raportul de 

specialitate al DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 nr. 2954/16.04.2013 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 łinând cont de prevederile Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice nr. 284/2010 şi O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din 

sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele 

măsuri fiscal-bugetare; 

 În temeiul O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003; 

 Văzând prevederile H.C.L.S. 4 nr. 19/31.03.2013 privind aprobarea numărului de posturi la 

nivelul Sectorului 4; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.1, şi art. 81 alin. (2), lit. e) din Legea 215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei, a Statul de FuncŃii şi a Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4, conform anexelor 1, 2 

şi 3 la prezenta hotărâre. 

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

 Art. 3. Secretarul Sectorului 4 împreuna cu DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 23.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan – Mircea MUNTEAN 

 

Contrasemnează 

 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 
 
Nr. 80/23.04.2013 

* 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. 401 - 335.92.30 Fax. 401 - 337.33.10 

 
HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  PPllaannuulluuii  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  ccoonnssttrruuccŃŃiiee  ddeeffiinniittiivvăă  ccuu  
ffuunnccŃŃiiuunneeaa  iimmoobbiill  PP++11EE  ––  SSPPAAłłIIUU  CCOOMMEERRCCIIAALL  ––  AALLIIMMEENNTTAAłłIIEE  PPUUBBLLIICCĂĂ,,  ppee  uunn  tteerreenn  

pprroopprriieettaatteeaa  dd--lluuii  MMUURRGGUU  RROOBBEERRTTOO  MMAANNUUEELL,,  îînn  ssuupprraaffaaŃŃăă  ddee  555544,,5599  mmpp..,,  ssiittuuaatt  îînn  BB--dduull  
AALLEEXXAANNDDRRUU  OOBBRREEGGIIAA  nnrr..  1199CC,,  sseeccttoorr  44  

 
 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 
 
 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea 
Terltoriului 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 teritoriulul şi urbanism, protecŃia 
mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 
drepturilor cetăŃeneşti; 
 łinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcŃii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.50/1991; 
 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB 
nr. 269/21.12.2000. 
 În baza dispoziŃlilor 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 imobil P+1 E — spaŃiu comercial-
alimentaŃie publică pe un teren situat în b-dul Alexandru Obregia nr.19C. 
Art. 2 Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 
suprafaŃă de 554,59mp. 
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 23.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan – Mircea MUNTEAN 

 

Contrasemnează 

 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 
 
Nr. 81/23.04.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401 - 335.92.30 Fax. 401 - 337.33.10 

 
 

HOTĂRÂRE 
pprriivviinndd  rreessppiinnggeerreeaa  PPllaannuulluuii  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  ccoonnssttrruuccŃŃiiee  ddeeffiinniittiivvăă  ccuu  

ffuunnccŃŃiiuunneeaa  ddee  LLOOCCUUIINNłłĂĂ  UUNNIIFFAAMMIILLIIAALLĂĂ,,  BBIIRROOUURRII  ŞŞII  SSPPAAłłIIII  CCOOMMEERRCCIIAALLEE  ppee  uunn  tteerreenn  
pprroopprriieettaatteeaa  SSCC  DDOOVVAA  CCOOMM  îînn  ssuupprraaffaaŃŃăă  ddee  338811,,8888  mmpp  ssiittuuaatt  îînn  IInnttrraarreeaa  CCIIUURRUULLUUII    

nnrr..  1188,,  sseeccttoorr  44  
  

     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 Iucrărilor 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 ĂŞ T E: 

 
Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu 

funcŃiunea de LOCUINłĂ UNIFAMILIALĂ, BIROURI ŞI SPAłII COMERCIALE pe un teren 
proprietatea SC DOVA COM în suprafaŃă de 381,88 mp situat în Intrarea CIURULUI nr.18, sector 
4. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 
data de 23.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ioan – Mircea MUNTEAN 

 

Contrasemnează, 

 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 
 
Nr. 82/23.04.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401 - 335.92.30 Fax. 401 - 337.33.10 

 
HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  ppaarrttiicciippaarreeaa  llaa  ccuurrssuurriillee  ddee  pprreeggăăttiirree,,  ffoorrmmaarree  şşii  ppeerrffeeccŃŃiioonnaarree  pprrooffeessiioonnaallăă    
aa  ccoonnssiilliieerriilloorr  llooccaallii  aaii  SSeeccttoorruulluuii  44 

 
Consiliul Local al Sectorului 4, 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr.105/02.04.2013, întocmit de Secretarul 
Sectorului 4 şi Expunerea de motive a doamnei Negrescu Carmen, consilier local în cadrul 
Consiliului Local al Sectorului 4; 
 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; 
 În conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.45, alin.(1) şi art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administraŃia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă participarea consilierilor locali ai Sectorului 4, care nu au mai participat 

sau cei aflaŃi la primul mandat, la cursurile de pregătire, formare şi perfecŃionare profesională 
organizate de instituŃiile abilitate, pe probleme de administraŃie publică locală. 

Art. 2 Contravaloarea cursurilor şi a celorlalte cheltuieli se va suporta din bugetul 
Consiliului Local al Sectorului 4. 

Art. 3 Solicitările consilierilor locali privind participarea la cursurile de pregătire, 
formare şi perfecŃionare profesională vor fi aprobate de Primarul Sectorului 4 al Municipiului 
Bucureşti, în limita fondurilor bugetare alocate. 

Art. 4 Primarul Sectorului 4 împreună cu Secretarul Sectorului 4, prin 
compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 
competenŃelor. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 
data de 23.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ioan – Mircea MUNTEAN 

 

Contrasemnează, 

 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 
 
Nr. 83/23.04.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401 - 335.92.30 Fax. 401 - 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea listei de investiŃii aferente anului 2013, pentru Sectorul 4 al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4,  

 Având în vedere: 

 -Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul de specialitate al DirecŃiei economice privind rectificarea bugetului local al  

Sectorului 4 nr.P.2.1/ 1374/29.04.2013; 

 Luând în considerare prevederile : 

 -art. 19 alin.(2) şi art.49 alin.(5) şi (6) 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. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată : 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 . Se aprobă Lista de investiŃii aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, 

conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 4, la valoare de 477.135 mii lei, 

atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform anexelor : 

 

 Anexa 2- 49.02. Buget local 

 Anexa 2.1 - capitol bugetar 67.02. - Cultura, recreere, religie 

 Anexa 2.1.1 - cap. 67.02.05.- Servicii recreative şi sportive 

 Anexa 2.1.2 - cap. 67.02.05.03P - ÎntreŃinere grădini publice, Parcuri, Zone verzi, Baze 

Sportive şi de Agrement 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreuna cu DirecŃia Economică din 

Aparatul de Specialitate al Primăriei Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 30.04.2013. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ioan – Mircea MUNTEAN 

 

Contrasemnează, 

 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr. 84/30.04.2013 



163 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401 - 335.92.30 Fax. 401 - 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind transferul fără plată către AdministraŃia Domeniului Public Sector 4 a unui utilaj 

„TrenuleŃ pentru agrement", în vederea administrării acestuia 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4,  

 Având în vedere: 

 -Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul de specialitate al DirecŃiei economice nr.P.2.1/ 1375/ 29.04.2013;  

 Luând în considerare prevederile : 

 In temeiul art. 45, alin. 3, coroborat cu art. 81, alin. 4 din Legea nr. 215/ 2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată : 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aproba transferul fără plată către AdministraŃia Domeniului Public Sector 4 a unui 

utilaj - "TrenuleŃ pentru agrement" - în vederea exploatării şi administrării acestuia. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreună cu AdministraŃia Domeniului 

Public Sectorul 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 30.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ioan – Mircea MUNTEAN 

 

Contrasemnează, 

 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 
 
 
Nr. 85/30.04.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401 - 335.92.30 Fax. 401 - 337.33.10 

 
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea taxei de transport pentru traseul 
"TrenuleŃului de agrement" 

 
 Consiliul Local al Sectorului 4, întrunit în şedinŃa de îndată din data de 30 aprilie 2013;  

 Având in vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 
 łinând cont de raportul de specialitate al directorului economic din aparatului de specialitate al 
Primarului nr. 1420/ 29.04.2013; 
 În temeiul prevederilor art. 282 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1), şi art. 81 alin 2 lit. k şi lit. d din Legea nr. 215 din 2001 
privind administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 - Se aprobă introducerea şi stabilirea taxei de transport pentru traseul "TrenuleŃului de 
agrement" din incinta parcului« Orăşelul Copiilor ». 
 
 Art. 2 - Se aprobă tariful unic de 5 lei/persoană, făcând excepŃie următoarele categorii:  
-copiii în vârstă de până la 5 ani;  
-copiii instituŃionalizaŃi de pe raza Municipiului Bucureşti;  
-copiii în perioada desfăşurării evenimentului „Şcoala altfel";  
-persoanele cu grad de handicap I şi II;  
-veteranii de război.  
Categoriile menŃionate ca excepŃii beneficiază de gratuitate. 
 
 Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează AdministraŃia Domeniului 
Public Sector 4. 
 
 Art. 4 - Prezenta hotărâre intră în vigoare de îndată, conform normelor legale. 
 
 Art. 5 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreună cu AdministraŃia Domeniului Public 
Sectorul 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 
  
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data 
de 30.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ioan – Mircea MUNTEAN 

 

Contrasemnează, 

 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 
 
 
Nr. 86/30.04.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401 - 335.92.30 Fax. 401 - 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora  

în anul şcolar 2012/2013 semestrul I 

 

Consiliul Local Sector 4 

 Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând act de Referatul de specialitate Nr. 1736/22.04.2013, întocmit de AdministraŃia Şcolilor, 

Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 

 În temeiul prevederilor art.105 alin.(2) din Legea Nr. 1/2011, privind educaŃia naŃională, precum şi 

prevederile din OMECTS Nr. 5576/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziŃiile prevăzute la art.45 alin.(l) şi art.81 alin (2) lit.,j" şi alin.(4) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.l - Se aprobă pentru anul şcolar 2012 - 2013 semestrul II, elevilor cuprinşi în învăŃământul 

preuniversitar de stat din instituŃiile de învăŃământ de pe teritoriul Sectorului 4, un număr de 3.480 burse 

şcolare conform anexelor 1 - 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art.2 - Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti Sector 4 şi AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 30.04.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ioan – Mircea MUNTEAN 

 

Contrasemnează, 

 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 
 
 
Nr. 87/30.04.2013 
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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 Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6  

al municipiului Bucureşti pe anul 2013 

 

 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. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, ale Deciziei nr. 

459/25.03.2013 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea 

cheltuielilor descentralizate, ale Deciziei nr. 34/15.01.2013 privind repartizarea cotelor defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2013; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea  nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe 

anul 2013 în sumă de 1.002.670,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 993.985,00 mii lei la venituri, 

conform Anexei nr. I* ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2*, 1,* 1a* şi 1b*, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 2. Se aprobă Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2013,  în sumă de 100.132,00 mii lei, la cheltuieli 

şi la venituri în sumă de 100.132,00 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. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2013, în sumă de 227.656,00 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei 

nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

        Art.  4. Se aprobă Bugetul creditelor interne şi externe al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe 

anul 2013, în sumă de 118.087,00 mii lei credite interne şi 41.000,00 mii lei credite externe, conform 

Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1 şi 1a, anexă ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

        Art. 5. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari de 

credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 62 

Data: 08.04.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Organigramei şi Statului de FuncŃii ale 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală Sector 6 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, precum şi Raportul de 

specialitate al DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală Sector 6; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

    În conformitate cu dispoziŃiile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare: 

 - adresa InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 179/04.01.2013, înregistrată la D.G.P.L. S. 

6 sub nr. A 506/10.01.2013 privind numărul maxim de posturi pe subdiviziunea administrativ-teritorială 

Sectorul 6; 

 - adresa Primăriei Sector 6 nr. 318/25.02.2013, înregistrată la D.G.P.L. Sector 6 sub nr. 

A3769/28.02.2013, privind stabilirea numărului total de posturi; 

- avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici privind stabilirea funcŃiilor publice din cadrul 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală Sector 6; 

Având în vedere: 

 - prevederile Legii nr. 155/2010 a poliŃiei locale; 

 - prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcŃionare a poliŃiei locale; 

 - prevederile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată (2), cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi al art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală Sector 6, instituŃie publică de 

interes local a Sectorului 6, cu personalitate juridică, conform Anexei 1* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  
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 Art. 2. Se aprobă Statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală Sector 6, instituŃie publică 

de interes local a Sectorului 6, cu personalitate juridică, conform Anexei 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3. În termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii va fi supus spre aprobare Consiliului 

Local Sector 6 Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al D.G.P.L. S. 6, conform noii organigrame 

aprobate. 

 Art. 4. În exercitarea atribuŃiilor, în funcŃie de cerinŃe şi pentru buna desfăşurare a activităŃii 

instituŃiei, se împuterniceşte directorul general al DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală Sector 6 să facă 

modificări şi mutări de posturi între serviciile/birourile/compartimentele instituŃiei cu respectarea numărului 

total de posturi aprobate şi a normelor legale în vigoare. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de PoliŃie Locală Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

                                                                                                               

Nr.: 63 

Data: 08.04.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Organigramei şi a Statului de FuncŃii ale aparatului de  specialitate al Primarului 

Sectorului 6 

 

 łinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi de Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6 şi Avizul AgenŃiei NaŃionale a 

FuncŃionarilor Publici; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare şi Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice;  

 łinând cont de prevederile 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 şi de adresa InstituŃiei Prefectului Municipiului 

Bucureşti nr. 179/04.01.2013; 

 În temeiul dispoziŃiilor cuprinse la 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 Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Statul de FuncŃii ale aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 6, reorganizat, conform Anexelor nr. 1* şi nr. 2,* ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. În exercitarea atribuŃiilor, în funcŃie de cerinŃele şi bunul mers al instituŃiei, Primarul 

Sectorului 6 este împuternicit să facă modificări, detaşări ori permutări de posturi în cadrul şi între 

compartimentele aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi între instituŃiile publice din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, cu respectarea numărului total de posturi aprobate şi a 

normelor legale în vigoare. 

Art. 3. În termen de 60 zile de la adoptarea prezentei, Primarul Sectorului 6 va lua măsurile ce se 

impun în vederea modificării şi actualizării Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 6, conform noii Organigrame aprobate. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia Managementul Resurselor Umane şi aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform 

competenŃelor. 
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(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

                                                                                       

Nr.: 64 

Data: 08.04.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Organigramei şi a Statului de funcŃii ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6 

 

 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; 

        łinând seama de: 

-H.C.G.M.B. nr. 224/2002 privind exercitarea de către Consiliul Local Sector 6 a atribuŃiilor privind 

bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare, contul de 

încheiere a exerciŃiului bugetar, stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe speciale, în 

condiŃiile legii, precum şi organigrama, statul de funcŃii, numărul de personal şi regulamentul de 

organizare şi funcŃionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor publice de interes 

local; 

          -Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

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

completările ulterioare; 

-Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-Prevederile punctului 3.3. din Anexa 1 la H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului 

instituŃiilor de asistenŃă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcŃionare a instituŃiilor de asistenŃă socială, precum şi a Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor OrdonanŃei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art. 4 din 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; 

-Referatul Propunere Modificări Organigramă cu nr. D/20548/06.11.2012, întocmit de către 

D.G.A.S.P.C. Sector 6; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2), lit. e) şi n)  din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcŃii ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6 conform Anexelor nr.1-5,* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 

este mandatat să facă treceri de posturi de la un compartiment la altul, transformări sau schimbări de 

posturi între compartimente, în cazul în care nevoile instituŃiei o cer, cu respectarea numărului de posturi 

aprobat. 

Art. 3. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 va elabora şi va înainta spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local Sector 6, modificarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al instituŃiei. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi D.G.A.S.P.C. Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

                                                                                                               

Nr.: 65 

Data: 08.04.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Organigramei, a Statului de FuncŃii şi a  Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 

ale AdministraŃiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

 

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

AdministraŃiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6; 

Având în vedere Legea nr. 3/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

În temeiul Legii nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În conformitate cu Legea nr. 53/2003 republicată – Codul muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare şi Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

łinând cont de adresa instituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 179/04.01.2013 privind 

stabilirea numărului total de posturi raportat la numărul de locuitori al Sectorului 6; 

În baza 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 Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de FuncŃii şi Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare 

ale AdministraŃiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, conform Anexelor nr. 1*, nr. 2 *şi nr. 

3,* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Directorul General al AdministraŃiei Domeniului Public si Dezvoltare Urbană Sector 6 este 

împuternicit să facă schimbări de posturi în compartimente ori de câte ori este nevoie, cu respectarea 

numărului total de posturi aprobate în Anexele nr. 1 si nr. 2, să stabilească atribuŃiile şi răspunderile 

Directorilor Generali AdjuncŃi şi Contabilului Şef precum şi ale întregului personal din cadrul A.D.P.D.U. 

Sector 6. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 47/27.03.2012. 

            Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competenŃelor. 
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              (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor,  prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 66 

Data: 08.04.2013 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Organigramei, Statului de funcŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale 

DirecŃiei Locale de  EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Locale de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6; 

 Luând în considerare  Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 łinând cont de prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenŃă a persoanelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 372/2002 

şi H.G. nr. 2104/2004 privind aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de 

funcŃii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenŃă a persoanelor, constituirea patrimoniului, a 

managementului resurselor umane, financiare şi materiale, modificată prin H.G. nr. 108/2005 şi Ord. 

M.A.I. 1260/2006 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcŃionarea ghişeului unic, în 

cadrul Serviciilor Publice Comunitare  Locale de EvidenŃă a Persoanelor; 

 łinând cont de prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând cont de adresa emisă de InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. 179/04.01.2013 

prin care se aduce la cunoştinŃă numărul maxim de posturi potrivit punctului 2 din Anexa la O.U.G. nr. 

63/2010 pentru DirecŃia Locală de EvidenŃă a Persoanelor este de 73 de posturi; 

 łinând cont de Legea - Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice; 

 łinând cont de avizul DirecŃiei pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 

3722515/06.03.2013; 

 łinând cont de avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 8732/2013; 

 În conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul FuncŃionarilor Publici, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziŃiilor  art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de funcŃii şi Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare 

ale DirecŃiei Locale de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 conform Anexelor nr. 1,* 2* şi 3* care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Directorul Executiv al DirecŃiei Locale de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 este mandatat să 

facă treceri de posturi de la un compartiment la altul, transformări sau schimbări de posturi  între 
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compartimente ori de câte ori nevoile  instituŃiei o cer, cu respectarea prevederilor legale şi a numărului 

de posturi aprobate. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Locală de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 67   

Data: 08.04.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Organigramei, a Statului de FuncŃii şi a Regulamentului 

de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al Directorului 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6. 

 Având în vedere raportul Comisiei de specialiatate a Consiliului Local Sector 6 şi avizul AgenŃiei 

NaŃionale a FuncŃionarilor Publici; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul FunŃionarilor Publici, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/ 2003 Codul Muncii republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei în 

exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea 

corupŃiei, ale Legii Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

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

modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanŃele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În baza adresei DirecŃiei Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei Sectorului 6 cu nr. 

78 din data de 16.01.2013 înregistrată la sediul AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 303 din data de 

17.01.2013 şi a adresei DirecŃiei Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei Sectorului 6 cu 

nr. 474 din data de 21.03.2013 înregistrată la sediul AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 1562 din data 

de 22.03.2013; 

Luând act de adresa Prefecturii Municipiului Bucureşti cu nr. 179 din data de 04.01.2013, 

înregistrată la Primăria Sectorului 6 cu nr. 736 din data de 10.01.2013 şi Ńinând seama de dispoziŃiile 

cuprinse în 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 Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de funcŃii şi Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 conform Anexelor nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3,* anexe care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Directorul Executiv al AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 este mandatat să facă treceri de 

posturi de la un compartiment la altul sau schimbări de posturi între compartimente, ori de câte ori nevoile 

instituŃiei o cer, cu respectarea prevederilor legale şi a numărului de posturi aprobate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 68 

Data: 08.04.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 reorganizării AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 conform Organigramei, Statului de FuncŃii 

şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6; 

łinând cont de prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, ale Legii nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice precum şi de prevederile O.U.G. nr. 63/2010 

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

stabilirea unor măsuri financiare; 

łinând cont de adresa InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 119/2013; 

Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 224/17.10.2002 privind 

exercitarea de către Consiliul Local Sector 6 a atribuŃiilor privind bugetul local, împrumuturile, virările de 

credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare, contul de încheiere a exerciŃiului bugetar, stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe speciale, în condiŃiile legii, precum şi Organigrama, Statul de 

FuncŃii, numărul de personal şi Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale aparatului propriu de 

specialitate şi ale serviciilor publice de interes local; 

łinând cont de prevederile Hotârârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 139/29.09.2011 privind 

aprobarea acordurilor de funcŃionare pentru desfăşurarea de activităŃi economice pe raza sectorului 6 şi a 

regulamentelor de aplicare aferente; 

 Luând în considerare prevederile art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă reorganizarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 conform Organigramei, Statului 

de FuncŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare prevăzute în  Anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3*  

ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuterniceşte directorul AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 ca, în funcŃie de necesităŃi, să 

efectueze modificări privind numărul de posturi din cadrul birourilor şi serviciilor, precum şi eventuale 

transformări şi recorelări de funcŃii dar numai în limita numărului total de funcŃii aprobate prin prezenta 

hotărâre. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 158/2010 şi Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 70/2011. 

   Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia PieŃelor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştiinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 69 

Data: 08.04.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Organigramei, a Statului de FuncŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 

ale Centrului Cultural European Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Centrului Cultural European Sector 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere adresa Prefecturii nr. 179/04.01.2013 înregistrată la Primăria Sectorului 6 cu nr. 

736/10.01.2013; 

 łinând cont de prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. 

 În conformitate cu: 

- Legea - cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

actualizată; 

- Legea  nr. 283 / 2011 - privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. 

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

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinŃarea, organizarea şi desfăşurarea activiăŃii aşezămintelor 

culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul comun nr. 277/1709 din 14.12.2012 al Ministerului AdministraŃiei şi Internelor şi al  

Ministerului FinanŃelor Publice  privind revizuirea mediei numărului de locuitori; 

 În baza art. 36 alin. (3) lit. b), 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 Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de FuncŃii şi Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale 

Centrului Cultural European Sector 6, conform Anexelor nr. 1-3*, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. În exercitarea atribuŃiilor, în funcŃie de cerinŃele şi de bunul mers al instituŃiei, Directorul 

Centrului Cultural European Sector 6 este împuternicit să facă modificări ori permutări de posturi între 

compartimentele din cadrul instituŃiei. 

 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 48/27.03.2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de FuncŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale Centrului Cultural European Sector 6. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Centrul Cultural European Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri conform competenŃelor. 
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(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor,  prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 70 

Data: 08.04.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Organigramei şi a Statului de FuncŃii ale DirecŃiei de 

Administrare a Fondului Locativ Sector 6 

 

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6; 

Văzând raportul  Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6; 

łinând cont de prevederile 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 şi de adresa nr. 179/04.01.2013 emisă de InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti 

înregistrată la Primăria Sector 6 sub nr. 736/10.01.2013; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Legii – cadru nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a personalului  plătit din fonduri 

publice ; 

În baza 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 Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Statul de FuncŃii ale DirecŃiei de Administrare a Fondului Locativ 

Sector 6, conform Anexelor nr. 1* şi 2*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se împuterniceşte Directorul DirecŃiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 să facă 

modificări, detaşări, permutări de posturi între compartimente, ori de câte ori este nevoie, cu respectarea 

numărului total de posturi. 

 Art. 3. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 

6 nr. 150/2010 privind aprobarea Organigramei şi Statului de FuncŃii ale DirecŃiei de Administrare a 

Fondului Locativ Sector 6. 

 Art. 4. În termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri DirecŃia de Administrare a 

Fondului Locativ Sector 6 va supune aprobării Consiliului Local Sector 6 Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare adaptat noii organigrame. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competenŃelor. 
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(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

 Nr.: 71 

Data: 08.04.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Organigramei, Statului de FuncŃii, a Regulamentului 

de Organizare şi FuncŃionare şi a modificării denumirii instituŃiei 

ale DirecŃiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit de 

conducerea DirecŃiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6; 

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind Statutul FuncŃionarilor Publici, Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii – Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, ale O.U.G. nr. 63/30.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

Adresa Prefecturii nr. 179/04.01.2013 înregistrată la Primăria Sectorului 6 sub nr. 736/10.01.2013; 

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea  nr. 215/2001 privind 

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

Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

   Art. 1. Se aprobă modificarea denumirii instituŃiei din Serviciul Public pentru FinanŃe Publice 

Locale Sector 6 în DirecŃia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6. 

Art. 2. Se aprobă Organigrama, Statul de FuncŃii şi Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare 

ale DirecŃiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6, conform Anexelor nr. 1*, 2* şi 3*, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 154/12.08.2010 privind aprobarea Organigramei şi 

Statului de funcŃii ale Serviciului Public pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6 îşi încetează valabilitatea 

la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. În exercitarea atribuŃiilor, în funcŃie de cerinŃele şi bunul mers al instituŃiei, Directorul 

General este împuternicit să facă modificări ori permutări de posturi între compartimentele direcŃiei cu 

respectarea numărului total de posturi aprobate şi a normelor legale în vigoare. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 
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(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 72  

Data: 08.04.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

AUTORITATEA MUNICIPALĂ DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE BUCUREŞTI 
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