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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 Primar General 

DISPOZIłIE 
Nr. 888 din 28.08.2013 

 
 Având în vedere referatul de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii -
DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism nr.1776/21.08.2013 

În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituŃiilor publice de 
cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009 şi O.U.G. nr. 68/2013 
pentru modificarea şi completarea OUG nr. 189/2008, precum şi ale prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare 
a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 
evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului 
de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru 
instituŃiile publice de cultură; 

În conformitate cu prevederile HCGMB nr. 161/2012, cu modificările ulterioare privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 
management, precum şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului la instituŃiile publice, de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (1) d), alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit.a) şi c) şi art. 68 
alin. (1) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

PRIMARUL GENERAL  
DISPUNE: 

 
Art.1 Se aprobă Caietul de obiective, în vederea organizării concursului de management 

pentru Biblioteca Mitropolitană Bucureşti - instituŃie publică de cultură de interes local al 
Municipiului Bucureşti, prevăzut în anexa*care face parte integrantă din prezenta dispoziŃie. 

Art.2 Caietul de obiective aprobat conform art.1 va fi adus la cunoştinŃă publică prin 
afişarea pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro) - secŃiunea Acte 
normative şi a Bibliotecii Metropolitane Bucureşti (www.bmms.ro). precum şi prin afişare la sediul 
Primăriei Municipiului Bucureşti şi al instituŃiei pentru care se organizează concursul. 
 Art.3 DirecŃia AdministraŃie Publică, DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism şi Biblioteca 
Metropolitană Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziŃii, care se 
comunică şi DirecŃiei Managementul Resurselor Umane. 
 

PRIMAR GENERAL, 
Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  
 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 
 TUDOR TOMA 

 

 

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

 Primar General 

DISPOZIłIE 

Nr. 889 din 28.08.2013 

 

Având în vedere referatul de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii -DirecŃia 

Cultură, ÎnvăŃământ, Turism nr.1774/21.08.2013 ; 

În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituŃiilor publice de cultură, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009 şi O.U.G. nr. 68/2013 pentru modificarea şi 

completarea OUG nr. 189/2008, precum şi ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 

management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, 

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

cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituŃiile publice de cultură; 

În conformitate cu prevederile HCGMB nr. 161/2012, cu modificările ulterioare privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum şi 

a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la instituŃiile publice, de 

cultură de interes local al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (1) d), alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit.a) şi c) şi art. 68 alin. (1) din 

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

 

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă Caietul de obiective, în vederea organizării concursului de management pentru 

Muzeul NaŃional al Literaturii Române - instituŃie publică de cultură de interes local al Municipiului 

Bucureşti, prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta dispoziŃie. 

Art.2 Caietul de obiective aprobat conform art.1 va fi adus la cunoştinŃă publică prin afişarea pe 

pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro) - secŃiunea Acte normative şi a 

Muzeului NaŃional al Literaturii Române (www, mnlr.ro). precum şi prin afişare la sediul Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi al instituŃiei pentru care se organizează concursul. 

Art.3 DirecŃia AdministraŃie Publică, DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism şi Muzeul NaŃional al 

Literaturii Române vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziŃii, care se comunică şi DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane. 
 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

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

 Primar General 
DISPOZIłIE 

Nr. 890 din 28.08.2013 
 

Având în vedere referatul de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii -DirecŃia 

Cultură, ÎnvăŃământ, Turism nr. 1775/21.08.2013; 

În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituŃiilor publice de cultură, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009 şi O.U.G. nr. 68/2013 pentru modificarea şi 

completarea OUG nr. 189/2008, precum şi ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 

management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, 

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

cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituŃiile publice de cultură; 

În conformitate cu prevederile HCGMB nr. 161/2012, cu modificările ulterioare privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum şi 

a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la instituŃiile publice de 

cultură de interes local al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (1) d), alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit.a) şi c) şi art. 68 alin. (1) din 

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

 
PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă Caietul de obiective, în vederea organizării concursului de management pentru 

Muzeul Municipiului Bucureşti - instituŃie publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti, 

prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta dispoziŃie. 

 Art.2 Caietul de obiective aprobat conform art.1 va fi adus la cunoştinŃă publică prin afişarea pe 

pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro) - secŃiunea Acte normative şi a 

Muzeului Municipiului Bucureşti (www,muzeulbucurestiului.ro) precum şi prin afişare la sediul Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi al instituŃiei pentru care se organizează concursul. 

 Art.3 DirecŃia AdministraŃie Publică, DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism şi Muzeul Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziŃii, care se comunică şi DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane. 
 

PRIMAR GENERAL, 
Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  
 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 
 TUDOR TOMA 

 

 

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

 Primar General 
DISPOZIłIE 

Nr. 891 din 28.08.2013 
 

Având în vedere referatul de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii -DirecŃia 

Cultură, ÎnvăŃământ, Turism nr. 1746/12.08.2013. 

În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 189/.2008 privind managementul instituŃiilor publice de cultură, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009 şi O.U.G. nr. 68/2013 pentru modificarea şi 

completarea OUG nr. 189/2008, precum şi ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 

management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, 

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

cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituŃiile publice de cultură; 

În conformitate cu prevederile HCGMB nr. 161/2012, cu modificările ulterioare privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum şi a 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la instituŃiile publice de 

cultură de interes local al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (1) d), alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit.a) şi c) şi art. 68 alin. (1) din 

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

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 
 

 Art.1 Se aprobă Caietul de obiective, în vederea organizării concursului de management pentru 

Teatrul Ion Creangă - instituŃie publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti, prevăzut în 

anexa* care face parte integrantă din prezenta dispoziŃie. 

Art.2 Caietul de obiective aprobat conform art.1 va fi adus la cunoştinŃă publică prin afişarea pe 

pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro) - secŃiunea Acte normative şi a 

Teatrului Ion Creangă (http://www.teatrulioncreanga.ro), precum şi prin afişare la sediul Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi al instituŃiei pentru care se organizează concursul. 

 Art.3 DirecŃia AdministraŃie Publică, DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism şi Teatrul Ion Creangă 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziŃii, care se comunică şi DirecŃiei Managementul 

Resurselor Umane. 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  
 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

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

 Primar General 
DISPOZIłIE 

Nr. 892 din 28.08.2013 

Având în vedere referatul de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii -DirecŃia 

Cultură, ÎnvăŃământ, Turism nr. 1743/12.08.2013 ; 

În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituŃiilor publice de cultură, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, ale O.U.G. nr. 68/2013 pentru modificarea 

şi completarea OUG nr. 189/2008, precum şi ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 

management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, 

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

cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituŃiile publice de cultură; 

În conformitate cu prevederile HCGMB nr. 161/2012, cu modificările ulterioare privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum şi 

a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la instituŃiile publice de 

cultură de interes local al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (1) d), alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit.a) şi c) şi art. 68 alin. (1) din 

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

 

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă Caietul de obiective, în vederea organizării concursului de management pentru 

Teatrul Evreiesc de Stat - instituŃie publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti, prevăzut 

în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziŃie. 

Art.2 Caietul de obiective aprobat conform art.1 va fi adus la cunoştinŃă publică prin afişarea pe 

pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro) - secŃiunea Acte normative şi a 

Teatrului Evreiesc de Stat (www.teatrul-evreiesc.ro), precum şi prin afişare la sediul Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi al instituŃiei pentru care se organizează concursul. 

 Art.3 DirecŃia AdministraŃie Publică, DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism şi Teatrul Evreiesc de 

Stat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziŃii, care se comunică şi DirecŃiei Managementul 

Resurselor Umane. 
 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  
 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 Primar General 

DISPOZIłIE 

Nr. 893 din 28.08.2013 
 

Având în vedere referatul de spe.cialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii -DirecŃia 

Cultură, ÎnvăŃământ, Turism nr. 1744/12.08.2013;. 

În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituŃiilor publice de cultură, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009 şi O.U.G. nr. 68/2013 pentru modificarea şi 

completarea OUG nr. 189/2008, precum şi ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 

management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, 

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

cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituŃiile publice de cultură; 

În conformitate cu prevederile HCGMB nr. 161/2012, cu modificările ulterioare privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum şi 

a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la instituŃiile publice de 

cultură de interes local al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (1) d), alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit.a) şi c) şi art. 68 alin. (1) din 

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

 

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă Caietul de obiective, în vederea organizării concursului de management pentru 

Opera Comică pentru Copii - instituŃie publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti, 

prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta dispoziŃie. 

Art.2 Caietul de obiective aprobat conform art.1 va fi adus la cunoştinŃă publică prin afişarea pe 

pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro) - secŃiunea Acte normative şi a 

Operei Comice pentru Copii (www.operacomică.ro), precum şi prin afişare la sediul Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi al instituŃiei pentru care se organizează concursul. 

Art.3 DirecŃia AdministraŃie Publică, DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism şi Opera Comică pentru 

Copii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziŃii, care se comunică şi DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 
  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 
 TUDOR TOMA 

 

 

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

 Primar General 
DISPOZIłIE 

Nr. 894 din 28.08.2013 
 

 Având în vedere referatul de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia 

Cultură, ÎnvăŃământ, Turism nr.1745/12.08.2013 ; 

 În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituŃiilor publice de cultură, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009 şi O.U.G. nr. 68/2013 pentru modificarea şi 

completarea OUG nr. 189/2008, precum şi ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 

management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, 

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

cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituŃiile publice de cultură; 

 În conformitate cu prevederile HCGMB nr. 161/2012, cu modificările ulterioare privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum şi 

a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la instituŃiile publice de 

cultură de interes local al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (1) d), alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit.a) şi c) şi art. 68 alin. (1) din 

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

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 
 

 Art.1 Se aprobă Caietul de obiective, în vederea organizării concursului de management pentru 

Teatrul Excelsior Bucureşti - instituŃie publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti, 

prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta dispoziŃie. 

 Art.2 Caietul de obiective aprobat conform art.1 va fi adus la cunoştinŃă publică prin afişarea pe 

pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro) - secŃiunea Acte normative şi a 

Teatrului Excelsior (www.teatrul-excelsior.ro). precum şi prin afişare la sediul Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi al instituŃiei pentru care se organizează concursul. 

 Art.3 DirecŃia AdministraŃie Publică, DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism şi Teatrul Excelsior vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziŃii, care se comunică şi DirecŃiei Managementul 

Resurselor Umane. 
 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  
 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Cabinet Primar General 

 

DISPOZIłIE 

 

Nr. 899 din 30.08.2013 

privind instituirea unor norme obligatorii cu ocazia desfăşurării meciului de fotbal  

ROMÂNIA - UNGARIA pe NAłIONAL ARENA 

 

Având în vedere Referatul DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti 

nr. SCC/217/2013 

 

łinând cont de prevederile Legii nr. 60/1991, republicată, pentru sancŃionarea faptelor de încălcare 

a unor norme de convieŃuire socială, a ordinii şi liniştii publice; 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 12/1990, republicată, privind protejarea populaŃiei împotriva 

unor activităŃi comerciale ilicite; 

 

În temeiul art. 61 alin. (5) art. 63 alin. (1) lit.d, alin. (5) lit a şi b art. 68 alin. (1) din Legea 

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

DISPUNE: 
 

Art. 1 În ziua de 06 septembrie 2013 în intervalul orar 13.00 - 24.00 se interzice comercializarea de 

băuturi alcoolice în incinta Arenei NaŃionale, pe arterele Bd Basarabia, str. Maior Coravu, str. Vatra 

Luminoasă, Bd Pierre de Coubertin şi străzile adiacente. 

 

Art. 2 Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziŃii constitue contravenŃie sau după caz 

infracŃiune şi se sancŃionează în conformitate cu legislaŃia în vigoare. 

 

Art. 3 Primarul General prin împuterniciŃii acestuia, DirecŃia Generală de PoliŃie Locală şi Control a 

Municipiului Bucureşti, DirecŃia Generală de PoliŃie a Municipiului Bucureşti, Jandarmeria Română, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziŃii. 
 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 
  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 
 Tudor TOMA 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Bucureşti şi Patronatul Tinerilor Întreprinzători din 

România în vederea stimulării culturii antreprenoriale în rândul tinerilor şi dezvoltarea de programe de 

activităŃi antreprenoriale practice, prin intermediul Incubatorului de afaceri STARTUP ROMÂNIA 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale OperaŃiuni; 

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat între Municipiul Bucureşti şi Patronatul Tinerilor 

Întreprinzători din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze pentru şi în numele 

Municipiului Bucureşti, Acordul de parteneriat prevăzut la art. 1. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 28.08.2013. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.08.2013 

Nr. 224 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului de 

fezabilitate privind forarea a 12 puŃuri de apă potabilă de mare adâncime ca parte integrantă a taberelor 

de sinistraŃi ce vor fi create în incinta celor 12 şcoli de pe raza Municipiului Bucureşti, în caz de calamităŃi 

naturale, în baza protocolului semnat de Primăria Municipiului Bucureşti şi Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale OperaŃiuni - DirecŃia Apărare, ProtecŃie Civilă; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, raportul Comisiei pentru utilităŃi publice şi 

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

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

76/27.08.2013; 

 În conformitate cu prevederile art. 25 lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecŃia civilă, 

republicată, 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 aferenti „Studiului de Fezabilitate privind forarea a 12 

puŃuri de apă potabilă de mare adâncime ca parte integrantă a taberelor de sinistraŃi ce vor fi create în 

incinta celor 12 şcoli de pe raza municipiului Bucureşti, în caz de calamităŃi naturale, în baza protocolului 

semnat de Primăria Municipiului Bucureşti şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti", conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 FinanŃarea investiŃiei prevăzute la art. 1 se asigură din fonduri cuprinse în bugetul propriu al 

municipiului Bucureşti. 

 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 ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 28.08.2013. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.08.2013 

Nr. 225 
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Anexa 
La H.C.G.M.B. Nr. 225/28.08.2013 

 

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 
 

„Forarea a 12 puŃuri de apă potabilă de mare adâncime ca parte integrată a taberelor de 

sinistraŃi ce vor fi create în incinta celor 12 şcoli de pe raza Municipiului Bucureşti, în caz de 

calamităŃi naturale, în baza protocolului semnat de Primăria Municipiului Bucureşti şi 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti" 

1.Valoarea totală 

Evaluarea lucrărilor de construcŃii montaj pentru varianta propusă (Varianta I) s-a făcut pentru un 

curs valutar mediu de referinŃă pe anul 2013 de 1 euro = 4,500 Lei. 

• Varianta I: 

 
 
Valoarea totală a investiŃiei: 2.300.000,00lei / 511.111,11 euro 

(inclusiv TVA 24%)  
din care: ConstrucŃii Montaj: 2.042.878,56 lei / 453.973,01 euro 

 
 

 

 2 Eşalonarea investiŃiei (pentru varianta propusă) 

 
Luna INV. / C+M (lei) INV. / C+M (euro) 

I 766.666,6 / 680.959,52 170.370,37/151.324,34 
II 766.666,7 / 680.959,52 170.370,37/151.324,34 
III 766.666,7 / 680.959,52 170.370,37/151.324,33 

TOTAL  (INV   / 
C+M) 

2.300.000,00/  
2.042.878,56 

 
511.111,11 / 453.973,01 

 

 

       3   Durata de realizare: 

                 3 luni lucrătoare conform aviz C.T.E. nr. 76/27.08.2013 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

H O T Ă R Â R E 
privind revizuirea indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului  

„Reabilitarea Infrastructurii EducaŃionale în Bucureşti" 
 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 
specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - Serviciul ÎnvăŃământ - Unitatea de Implementare 
Proiect; 
 Văzând raportul Comisiei ÎnvăŃământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei economice, buget, 
finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 
 În conformitate cu prevederile: 
- art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- art. 4 şi art. 5 lit. d) din Anexa nr. 4 la Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea 
conŃinutului - cadru al documentaŃiei tehnico - economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 
intervenŃii; 
- Legii nr. 69/2004 privind ratificarea Contractului de finanŃare dintre România şi Banca Europeană 
de InvestiŃii şi Municipiul Bucureşti pentru finanŃarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii 
educaŃionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003, 
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 revizuirea indicatorilor tehnico - economici aferenŃi Proiectului „Reabilitarea 
Infrastructurii EducaŃionale în Bucureşti prevăzuŃi în anexa* care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2 FinanŃarea investiŃiei, în valoare de 233,58 milioane de EURO, se face astfel: 
 a) 112,20 milioane EURO fonduri rambursabile alocate de către Banca Europeană de InvestiŃii; 
 b) 121,38 milioane EURO fonduri din bugetui 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 ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
din data de 28.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 28.08.2013 

Nr. 226 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a 

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

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

Municipiul Bucureşti" 

 

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

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

Socială a Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială, raportul Comisiei pentru relaŃii 

internaŃionale, cooperare şi asociere cu alte autorităŃi publice şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 79, 80, 84, 88, 94-99, 116 din Legea nr. 292/2011 privind asistenŃa socială; 

- Hotărârii de Guvern nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor 

sociale; 

- Hotărârii de Guvern nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale pentru protecŃia, integrarea şi 

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Acordul de asociere încheiat între DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a 

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

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

Municipiul Bucureşti” prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti, asigură decontarea costurilor proiectului „Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la 

domiciliu din Municipiui Bucureşti" conform anexelor A, B şi C la Acordul de asociere. 

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

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

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

din data de 28.08.2013. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti,28.08.2013 

Nr. 227 

 

*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 cooperarea între Municipiui Bucureşti şi Şcoala NaŃională de Studii Politice şi Administrative 

(SNSPA) în vederea finanŃării şi realizării în comun a unor evenimente în cadrul proiectului „Anul 

cetăŃeniei europene la SNSPA" 

 

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

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

 Văzând raportul Comisiei ÎnvăŃământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei pentru relaŃii 

internaŃionale, cooperare şi asociere cu alte autorităŃi publice, raportul Comisiei pentru relaŃia cu Uniunea 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art 1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiui Bucureşti şi Şcoala NaŃională de Studii 

Politice şi Administrative (SNSPA), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se împuterniceşte Primarul General al municipiului Bucureşti să semneze pentru şi în numele 

municipiului Bucureşti, Acordul de cooperare prevăzut la art.1. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 28.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

Bucureşti, 28.08.2013 

Nr. 228 
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Anexa la HCGMB nr.1/ 228/28.08.2013 

 

ACORD DE COOPERARE 

 

Art. 1 PĂRłILE ACORDULUI 

 

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

reprezentat prin Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU, PRIMAR GENERAL 

 

ŞCOALA NAłIONALĂ DE STUDll POLITICE Şl ADMINISTRATIVE (SNSPA), C.I.F. 9510194, cu sediui 

în strada Povernei nr. 6, Sector 1, reprezentată prin Prof.univ.dr. Alina BĂRGĂOANU, RECTOR 

 

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI 

 

a) Obiectul acordului îl constituie susŃinerea reciprocă în vederea derulării în municipiul Bucureşti a 

Proiectului „Anul cetăŃeniei europene la SNSPA". 

b) Realizarea şi derularea unor evenimente comune: 

- workshopuri, dezbateri şi conferinŃe pe teme europene, cu participarea comunităŃii academice 

naŃionale şi internaŃionale şi a practicienilor din sfera publică şi privată, evenimente realizate cu 

implicarea studenŃilor şi a liceenilor; 

- Târg de Carte europeană; 

- Concurs de eseuri dedicat CetăŃeniei europene etc.  

 

ART. 3 OBLIGAłIILE PĂRłILOR 

 

 a)ReprezentanŃii ŞCOALA NAłIONALĂ DE STUDll POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE (SNSPA) în 

colaborare cu membrii Comisiilor de specialitate ale Consiliului General, DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, 

Turism din Primăria Municipiului Bucureşti, Centrul de Proiecte şi Programe EducaŃionale şi Sportive 

pentru Copii şi Tineret şi instituŃiile/serviciile publice ale Municipiului Bucureşti, care desfăşoară activităŃi 

cu impact în domeniul educaŃional, vor negocia şi vor colabora în vederea stabilirii strategiei, planurilor de 

acŃiune comune şi costurilor acestora pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului acord. 

 b)Părtile vor realiza, în condiŃiile prevăzute de legislaŃia în vigoare, activităŃile stabilite de comun 

acord în vederea implementării strategiei şi a planurilor de acŃiune.  

 c)PărŃile vor aloca, în condiŃiile legii şi cu încadrarea în limitările bugetare aprobate, resursele 

financiare necesare activităŃilor menŃionate mai sus; 

 d)Contractarea şi plata bunurilor şi serviciilor necesare derulării în bune condiŃii a prezentului acord 

nu trebuie să depăşească data încheierii derulării prezentului acord şi se vor face cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

 

ART. 4 DURATA ACORDULUI 

 

a) Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părŃi şi are valabilitate în 

anul universitar 2013/2014. 

b) Protocolul poate înceta înainte de termen, prin acordul părŃilor. 
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ART. 5 FORłA MAJORĂ 

 

 a)Nici una dintre părŃile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru 

neexecutarea totală sau parŃială a oricăreia din obligaŃiile asumate, dacă aceasta se datorează forŃei 

majore, aşa cum este ea definită prin lege. 

 b)Partea care invocă forŃa majoră va notifica celeilalte părŃi imposibilitatea de executare în termen 

de 3 (zile) de la producerea evenimentului. 

 

ART. 6 CLAUZE FINALE 

 

a) Modificarea prezentului acord se face numai în scris în condiŃiile legii, după aprobarea prin 

Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

b) Orice notificare este valabil îndeplinită dacă este facută în scris şi transmisă la sediul declarat în 

prezentul acord. 

 

Prezentul Acord a fost încheiat astazi,                                     ,la Bucureşti, în două exemplare originale, 

în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte, având aceeaşi valoare. 

 

 

PARTENER, PARTENER, 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

ŞCOALA NAłIONALĂ DE STUDII 

POLITICE Şl ADMINISTRATIVE (SNSPA) 

 

PRIMAR GENERAL RECTOR 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

 

Prof. univ. dr. Alina BĂRGĂOANU 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scoaterea din proprietatea publică a unor construcŃii situate în incinta fostului Spital Caritas din 

Str. Traian nr. 29, sector 3, Bucureşti, în vederea demolării 

 

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

specialitate comun al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii şi al AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor 

Medicale Bucureşti; 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcŃiune, 

casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităŃilor 

administrativ - teritoriale; 

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, Titlul VI, Proprietatea publică, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 119 şi art. 120 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 trecerea din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul privat al 

Municipiului Bucureşti, a corpurilor de construcŃii C1, C2, C3 şi C4, înscrise în Cartea Funciară - Biroul de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sectorul 3, Bucureşti - cu nr. 214804 provenită din conversia de pe 

hârtie a CF nr. 110503 (nr. CF vechi 110503, nr. cadastral vechi 12745), situate în Str. Traian nr. 29, 

sector 3, Bucureşti, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Trecerea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a construcŃiilor prevăzute la art.1, care 

au deservit Spitalului Clinic Caritas, în prezent desfiinŃat, se face în vederea scoaterii din funcŃiune şi 

casării acestora. 

 Art.3 Demolarea construcŃiilor prevăzute la art. 1 se face pe baza autorizaŃiilor de desfiinŃare 

obŃinute de către AdministraŃia Spitatelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti în condiŃiile prevăzute de 

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

completările ulterioare. 

 Art.4 Cheltuielile aferente lucrărilor de demolare cad în sarcina AdministraŃiei Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti. 

 Art.5 După scoaterea din funcŃiune şi casarea construcŃiilor, AdministraŃia Spitalelor şi Serviciilor 

Medicale Bucureşti va face demersuri în vederea înregistrării modificărilor în cartea funciară, precum 

pentru actualizarea datetor din evidenŃele cantitativ-valorice. 
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 Art.6 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi 

AdministraŃia Spitalelor Serviciilor Medicale Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

din data de 28.08.2013. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 28.08.2013 

Nr. 229 
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ANEXA NR.1 la H.C.G.M.B. nr. 229/28.08.2013 

 

 

 

Identificarea construcŃiilor transmise din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bucureşti, în 

vederea scoaterii din funcŃiune şi casării acestora, situate în Strada Traian nr.29, sector 3, Bucureşti, 

intabulate în Catrea Funciară – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sectorul 3, Bucureşti – cu 

nr.214804 provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.110503 (nr.CF vechi 110503, nr.cadastral vechi 

12745): 

 
Denumire corp Descriere corp construcŃie SuprafaŃă construită la sol SuprafaŃă construită 

  construcŃie   desfăşurată 
Corp C1 Laboratoare 146 mp 192 mp 
Corp C2 Morga şi ateliere 248 mp 429 mp 
Corp C3 Arhiva 22 mp 22 mp 
Corp C4 Anexă 153 mp 153 mp 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

PiaŃa Presei Libere, sector 1 - Pasaj Rutier Subteran 

 

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

specialitate al Arhitectului-Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 łinând cont de raportul informării şi consultării publicului;  

 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 urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

republicată; 

- Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr 269/21.12.2000, cu 

valabilitate prelungită prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi H.C.G.M.B. nr. 

232/2012; 

 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 – PiaŃa Presei Libere, în conformitate cu Planul de 

Reglementări şi Regulamentul Local de Urbanism aferent, anexe* care fac parte din prezenta hotărâre. 

 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 3 ani. 

 Art.5 Reglementările prezentei documentaŃii se referă strict la lucrările de construire ale obiectivului 

de investiŃii Pasaj Subteran PiaŃa Presei Libere în forma şi în limitele în care au fost aprobate prin 

H.C.G.M.B, nr. 202/2009 cu modificările ulterioare, aşa cum sunt prezentate în planşa anexă* la prezenta 

hotărâre. 

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

Primarul Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 28.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 28.08.2013 

Nr. 230 

 

*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. Dimitrie Marinescu nr. 40, sector 2 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 łinând cont de raportul informării şi consultării publicului;  

 Văzând documentele emise de:  

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 1787/1115087/20.12.2012; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz preliminar nr. 6/31.05.2013; 

- Ministerul Culturii - DirecŃia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 595/Z/25.06.2013;  

- AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 15/01.07.2013; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1145746/22.03.2013; 

- Comisia tehnică de circulaŃie: aviz nr. 1141085/2393/20.03.2013; 

 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 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 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Dimitrie Marinescu nr. 40, sector 2, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 4/09.07.2013, 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 la emiterea autorizaŃiei de construire. 

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

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

unei documentaŃii de urbanism coincidente ce conŃine reglementari diferite. 

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 28.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 28.08.2013 

Nr. 231 

 

*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  

PUD - str. Atanasie Demosthen nr. 29, sector 5, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului;  

 Văzând avizele şi acordurile emise de:  

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 917/1080132/02.07.2012; 

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

Bucureşti: aviz nr. 1130/2/13.11.2012; 

-AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 18244/56/23.11.2012; 

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1110375/17.10.2012; 

-Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr.1110379/9058/24.10.2012; 

 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; 

-PUG - Municipiul Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - str. Atanasie Demosthen nr. 29, sector 5, Bucureşti, 

în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 3/23.05.2013 prezentat în anexa nr. 1* şi planşa de 

reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa nr. 2*. 

 Art.2 Prezenta documentaŃie 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 de Detaliu este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice 

contrare. 

 Art.5 Anexele nr. 1* şi nr. 2 *fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.6 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

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

din data de 28.08.2013. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 28.08.2013 

Nr. 232 

 

*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. Louis Pasteur nr. 46A, sector 5, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 łinând cont de raportul informării şi consultării publicului;  

 Văzând documentele emise de:  

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 551/1069168/26.04.2012; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz preliminar nr. 8/02.08.2012; 

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

Municipiului Bucureşti: aviz nr. 936/Z/25.09.2012; 

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

17547/54/07.11.2012; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1098260/08.08.2012; 

- Comisia tehnică de circulaŃie:acord de principiu nr. 1098263/7045/13.08.2012; 

 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 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 de Detaliu Str. Louis Pasteur nr. 46A, sector 5, Bucureşti, în 

conformitate cu avizul de urbanism (CTATU - PMB) nr. 10/20.12.2012, prezentat în anexa 1* şi cu planşa 

de reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa 2*. 

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

până la obŃinerea autorizaŃiei de construire. 
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 Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art.4 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil până la aprobarea unor altor reglementări urbanistice 

contrare. 

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 28.08.2013. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 28.08.2013 

Nr. 233 

 

*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 abrogarea art. 3 şi modificarea art.4 din Hotărarea C.G.M.B. nr. 139/2011 privind transmiterea 

parcului ,,Orăşelul Copiilor" din administrarea AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti în 

administrarea Consiliului Local Sector 4 

 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) lit. f) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Art.3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 139/2011 se abrogă.  

 Art. II Art.4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 139/2011 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

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

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

termen, fără punere în întârziere şi fără intervenŃia instanŃelor de judecată; 

b) dacă se modifică situaŃia juridică a bunului; 

c) în situaŃia în care pentru nevoi de interes public, bunul va fi destinat altor scopuri, cu condiŃia 

înştiinŃării administratorului cu 30 de zile înainte.” 

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 139/2011, rămân neschimbate. 

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

AdministraŃia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti şi Consiliul Local Sector 4 vor aduce la indeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Olteanu Cristian Marian 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

Bucureşti, 28.08.2013 

Nr. 234 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  sseeccttoorruulluuii  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  îînn  ggrruuppuull  ddee  lluuccrruu  aall  

PPrrooggrraammuulluuii  AAnnuuaall  EEuurrooppeeaann  ddee  DDiissttrriibbuuŃŃiiee  ddee  AAjjuuttooaarree  ((PPEEAADD))  
  
 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 
Raportul de specialitate întocmit de către PoliŃia Locală Sector 1; 
 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi 
protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 
 Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de 
ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenŃie comunitare destinate categoriilor de persoane 
cele mai defavorizate din România şi atribuŃiile instituŃiilor implicate în planul european; 
 łinând cont de adresa DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 nr. 
21131/06.08.2013 din care rezultă că instituŃia nu mai are capacitatea de a asigura gestionarea PEAD 
2012; 
 În temeiul art. 45 alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea                             
nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se mandatează directorul general al PoliŃiei Locale a Sectorului 1 de a desemna din cadrul 
instituŃiei pe care o conduce reprezentantul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în grupul de lucru PEAD 
(Programul Anual European de DistribuŃie Ajutoare) 2013, în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului României nr. 600/2009. 
 Art. 2. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 va transmite PoliŃiei 
Locale a Sectorului 1 lista cu beneficiarii (familii şi persoane singure care au dreptul la venit minim 
garantat, conform Legii nr. 416/2001 şi persoane cu handicap grav şi accentuat, adulŃi şi copii, 
neinstituŃionalizate) ori de câte ori i se solicită acest lucru, cât şi din oficiu. 
 Art. 3. PoliŃia Locală a Sectorului 1 va gestiona întreg fluxul legat de recepŃia, transportul, 
depozitarea şi distribuŃia produselor acordate prin intermediul Planului Anual European de DistribuŃie de 
Ajutoare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 600/2009.   
 Art. 4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 
PoliŃia Locală a Sectorului  1 şi  Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     124 

 Data:  28.08.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  eelliibbeerraarreeaa  ccoonnssiimmŃŃăămmâânnttuulluuii  îînn  vveeddeerreeaa  eeffeeccttuuăărriiii  eexxttrraaccŃŃiieeii  ddeennttaarree,,  ssuubb  aanneesstteezziiee  

ggeenneerraallăă,,  ppeennttrruu  ccooppiilluull  CCUURRTT  FFLLOORRIINNAA,,  aaffllaatt  ccuu  mmăăssuurrăă  ddee  pprrootteeccŃŃiiee  ssppeecciiaallăă  ppllaassaammeenntt  îînn  

ccaaddrruull  CCaasseeii  ddee  TTiipp  FFaammiilliiaall  SStteejjăărreell,,  ppeennttrruu  ccaarree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  eexxeerrcciittăă  ddrreeppttuurriillee  

şşii  îînnddeepplliinneeşşttee  oobblliiggaaŃŃiiiillee  ppăărriinntteeşşttii  pprriivviinndd    

ppeerrssooaannaa  şşii  bbuunnuurriillee  aacceessttuuiiaa  

 

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 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. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2004 privind procedura adopŃiei, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

Luând în considerare SentinŃa Civilă nr. 1079/13.08.2009 pronunŃată de Tribunalul Bucureşti 

SecŃia a IV-a Civilă în Dosarul nr. 30782/3/2009 privind plasamentul copilului  Curt Florina cadrul Casei 

de Tip Familial Stejărel, rectificată prin Încheierea pronunŃată la data de 10.06.2010; 

Luând în considerare SentinŃa Civilă nr. 1471/07.08.2012, pronunŃată de Tribunalul Bucureşti 

SecŃia a V-a Civilă în Dosarul nr. 7504/3/2012 privind deschiderea procedurii adopŃiei interne pentru 

copilul Curt Florina; 

Având în vedere Hotărârea nr. 469/07.09.2012 a Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 1 

privind încadrarea copilului Curt Florina într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecŃie 

specială-grad de handicap grav; 

Văzând adresa FacultăŃii de Medicină Dentară-Catedra PedodonŃie, datată 21.06.2013 care 

menŃionează pentru copilul Curt Florina internare la data de 22.08.2013 pentru extracŃie dentară sub 

anestezie generală; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se eliberează consimŃământul în vederea efectuării extracŃiei dentare, sub anestezie 

generală, pentru copilul CURT FLORINA, aflat cu măsură de protecŃie specială plasament în cadrul 
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Casei de Tip Familial Stejărel, pentru care Consiliul Local al Sectorului 1 exercită drepturile şi obligaŃiile 

părinteşti privind persoana şi bunurile acestuia. 

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

ProtecŃia Copilului Sector 1, Facultatea de Medicină Dentară - Catedra de PedodonŃie  și Serviciul 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:     125 

 Data:  28.08.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..  11  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  55//3311..0011..22001133  

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  şşii  ccoommpplleettaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  226600//0077..1122..22001122  

ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  rreeŃŃeelleeii  şşccoollaarree  ddee  ssttaatt  şşii  ppaarrttiiccuullaarree  ppee  rraazzaa  sseeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  

BBuuccuurreeşşttii  ppeennttrruu  aannuull  22001133--22001144  

 

 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; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Potrivit prevederilor Legii educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Conform Ordinului Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului nr. 6564/2011 privind aprobarea 

Procedurii de atribuire a denumirilor unităŃilor de învăŃământ din sistemul naŃional de învăŃământ 

preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 5/31.01.2013 privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru 

aprobarea reŃelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 

2013-2014; 

 Având în vedere adresa FundaŃiei Little London nr. 60/16.08.2013 înregistrată la sediul Primăriei 

Sectorului 1 cu nr. 22799/20.08.2013 prin care se solicită schimbarea denumirii unităŃii de învăŃământ din 

GrădiniŃa Little London în GrădiniŃa Avenor; 

 În temeiul art.45 alin.(1), art. 80, art. 81, alin.(1) şi art.115 alin.(1), lit.”b” din Legea  nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 5/31.01.2013, 

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

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 5/31.01.2013 rămân 

nemodificate. 

 Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare după obŃinerea „avizului conform” din 

partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  
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 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, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     126 

 Data:  28.08.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea amplasării de construcŃii modulare de tip container în incinta unor unităŃi de 

învăŃământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1, 
pentru a fi folosite în  desfăşurarea activităŃilor instructiv – educative şi 
a activităŃilor conexe actului de învăŃământ, pe o perioadă determinată 

 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 
întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar si UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 
 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
          Potrivit dispoziŃiilor Legii nr. 1/2011 a educaŃiei naŃionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 łinând seama de faptul că în unele unităŃi de învăŃământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1 au 
fost începute lucrări de extindere a spaŃiilor existente, lucrări care însă au fost stagnate din cauza lipsei 
fondurilor materiale, precum şi existenŃa de solicitări la nivelul unor unităŃi de învăŃământ preuniversitar în 
incinta cărora urmează a se amplasa construcŃiile; 
 În temeiul art. 45, alin. (3), art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 
a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  
  
 Art.1. Se aprobă amplasarea de construcŃii modulare de tip container în incinta unor unităŃi de 
învăţământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1, pentru a fi folosite în  desfăşurarea activităŃilor 
instructiv – educative şi a activităŃilor conexe actului de învăŃământ, pe o perioadă determinată. 
 
 Art.2. Se împuterniceşte Directorul AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 
UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 cu responsabilitatea şi coordonarea lucrărilor menŃionate la art. 1. 
 
 Art.3.  Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 
Sanitare Publice Sector 1, precum şi toate structurile din subordinea AdministraŃiei UnităŃilor de 
ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, DirecŃia Management Economic şi 
Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:     127 

 Data:  28.08.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  aaddooppttaarreeaa  uunnoorr  mmăăssuurrii  ppeennttrruu  pprreeîînnttââmmppiinnaarreeaa    

eeffeecctteelloorr  sseezzoonnuulluuii  rreeccee  ––  iiaarrnnaa  22001133--22001144  
 
 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 
DirecŃiei UtilităŃi Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 
 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 
locale şi al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Potrivit Ordinului AutorităŃii NaŃionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UtilităŃi 
Publice nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităŃilor; 
 Văzând contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă 
a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 având ca părŃi Consiliul Local al Sectorului 1 şi SC. 
Compania Romprest Service S.A. şi art. 5 din Actul AdiŃional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii 
prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008; 
 Având în vedere adresa SC. Compania Romprest Service S.A. nr. 289/13.08.2013 înregistrată la 
Primăria Sectorului 1 cu nr. 22375/13.08.2013. 
 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.80 şi art.81, alin.(1), coroborate cu prevederile art.115, 
alin.(1), lit.b) din Legea administraŃiei publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. În vederea constituirii de către S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. a stocului de 
materiale antiderapante ce vor fi utilizate pe raza Sectorului 1 pentru prevenirea şi combaterea poleiului 
şi a îngheŃului în perioada de iarnă 2013-2014, se mandatează Directorul DirecŃiei InspecŃie din cadrul 
PoliŃiei Locale Sector 1 să aprobe materialele antiderapante ce vor fi utilizate pe raza Sectorului 1, 
respectiv cantităŃile estimate de material antiderapant, precum şi tarifele de transport şi achiziŃie a 
acestora, în baza fişei de calcul ce va fi prezentată de către operatorul SC. COMPANIA ROMPREST 
SERVICE S.A. 
 Art.2. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InspecŃie din cadrul PoliŃiei Locale Sector 1, DirecŃia 
Management Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     128 

 Data:  28.08.2013  



42 

 

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. 16/22.08.2013 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.12/21/10.07.2013, 7/13/10.04.2013, 10/34/22.05.2013, 10/29/22.05.2013, 

10/38/22.05.2013, 13/8/24.07.2013, 14/11/14.08.2013, 14/7/14.08.2013, 14/6/14.08.2013, 

12/23/10.07.2013, 11/18/12.06.2013, 13/11/24.07.2013, 14/14/14.08.2013, 9/27/08.05.2013 ale Comisiei 

Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

             - Avizele Comisiei de circulaŃie PMB si  Comisiei de Precoordonare ReŃele – PMB ; 

             łinând seama de prevederile:  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                   

            - Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare, privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor; 

 - 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;  

 - Hotărârii 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: 

            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 
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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 14 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, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     129 

 Data:  28.08.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii  şşii  ccoommpplleettăărriiii  îînn  cceell  ddee--aall  ddooiilleeaa  sseemmeessttrruu  aall  aannuulluuii  22001133  aa  PPllaannuulluuii  

ddee  ooccuuppaarree  aa  ffuunnccŃŃiiiilloorr  ppuubblliiccee  ppee  aannuull  22001133  llaa  nniivveelluull  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aall  PPrriimmaarruulluuii  

SSeeccttoorruulluuii  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  ((AAnneexxaa  nnrr..11)),,  aapprroobbaatt  pprriinn    

HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  119966  ddiinn  2277..0099..22001122    

 

         Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de către 

DirecŃia Juridică şi  Resurse Umane; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

          În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

          Cu respectarea prevederilor Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

          Potrivit Hotărârii Guvernului României  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;  

          În vederea respectării  prevederilor imperative ale OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 77/2013 

pentru stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcŃionalităŃii administraŃiei publice locale, a numărului 

de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituŃiile şi autorităŃile publice din subordinea, sub autoritatea sau 

în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

          În temeiul prevederilor art. 6, alin. (2), art. 11, alin. (2)  din Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea 

InstrucŃiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice; 

          łinând seama de DispoziŃia Primarului Sectorului 1 nr. 5634 din 01.08.2013 privind restabilirea 

numărului maxim de posturi pe anul 2013, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

          Având în vedere referatul nr. E / 1257 din 26.08.2013 al Arhitectului Şef – Biroul Urbanism şi 

AutorizaŃii de Construire Pentru ConstrucŃii Clasa A, privind propunerea de modificare şi transformare a 

unei funcŃii publice generală de execuŃie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în funcŃia publică 

generală de execuŃie de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant.  

          Luând în considerare propunerea privind  modificarea în primul semestru al anului 2013 a  planului 

de ocupare a funcŃiilor publice, înaintată AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici  prin adresa  

înregistrată sub nr. 33055/27.08.2013; 

          În baza prevederilor art. 45, alin (1), art. 81 alin. (2), lit. e) şi art. 115  alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 

         CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1.  Se modifică şi se completează art. 1 şi Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 196/27.09.2012, după cum urmează: 

 

                  “Se aprobă modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice pentru 

aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”  

 

 Art.2. (1) Planul de ocupare a funcŃiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate precum şi de 

la nivelul instituŃiilor publice subordonate poate fi modificat semestrial, cu înştiinŃarea AgenŃiei  NaŃionale 

a FuncŃionarilor Publici.  

          (2) Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti va înştiinŃa AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici în 

ceea ce priveşte modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice pentru aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pe anul 2013, conform Anexei 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului1 nr. 196/ 27.09.2012, cu 

modificările şi completările ulterioare, rămân nemodificate.  

 

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

 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane, Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe, aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     130 

 Data:  28.08.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa    SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccŃŃiiii  aall  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  pprreeccuumm  şşii  aallee  iinnssttiittuuŃŃiiiilloorr  

ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  

 

         Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de către 

DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de dispoziŃiile Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluŃionării 

proceselor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecŃia personalului din autorităŃile 

publice, instituŃiile publice şi din alte unităŃi care semnalează încălcări ale legii;   

  În concordanŃă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

            Cu respectarea prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul FuncŃionarilor Publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

           În concordanŃă cu prevederile Legii nr. 62/2011, a dialogului social, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

           Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 – Lege cadru privind salarizarea unitară a 

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

           Luând în considerare prevederile Legii nr. 283/2011 privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a 

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

privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 łinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităŃii fiscal – bugetare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 

specificaŃi în cadrul fiscal-bugetar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În vederea respectării  prevederilor imperative ale OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 77/2013 

pentru stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcŃionalităŃii administraŃiei publice locale, a numărului 

de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituŃiile şi autorităŃile publice din subordinea, sub autoritatea sau 

în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

          Potrivit prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului 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; 
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 În conformitate cu  prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea 

unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 106/25.07.2013 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale aparatului de 

specialitate precum şi ale instituŃiilor subordonate Consiliului Local, cu modificările şi completările 

ulterioare;      

         łinând seama de DispoziŃia Primarului Sectorului 1 nr. 5634/01.08.2013 privind restabilirea 

numărului maxim de posturi pe anul 2013, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităŃilor instituŃiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi a îmbunătăŃirii actului managerial în condiŃiile restabilirii numărului 

maxim de posturi pe anul 2013; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităŃilor instituŃiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi a îmbunătăŃirii actului managerial în condiŃiile restabilirii numărului 

maxim de posturi pe anul 2013; 

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1. Se aprobă Statul de funcŃii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, conform 

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

 Art.2. Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură organizatorică  se 

realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislaŃia în 

vigoare.  

 Art.3. Prevederile prezentei hotărârii întră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale 

hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statul de funcŃii al aparatului de specialitate, 

îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi 

Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     131 

 Data:  28.08.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  şşii  ccoommpplleettaarreeaa  AAnneexxeeii  IIII  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    nnrr..  

9900//1188..0066..22001133  pprriivviinndd  aattrriibbuuiirreeaa  îînn  ffoolloossiinnŃŃăă  ggrraattuuiittăă  aa  uunnuuii  bbuunn  iimmoobbiill  IInnssttiittuuŃŃiieeii  PPrreeffeeccttuulluuii  

MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  --  SSeerrvviicciiuull  PPuubblliicc  CCoommuunniittaarr  ppeennttrruu  EElliibbeerraarreeaa  şşii  EEvviiddeennŃŃaa  PPaaşşaappooaarrtteelloorr  

SSiimmppllee  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi raportul 

de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013 privind 

atribuirea în folosinŃă gratuită a unui bun imobil InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti - Serviciul 

Public Comunitar pentru Eliberarea şi EvidenŃa Paşapoartelor Simple; 

 Văzând adresa Guvernului României – InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

13364/08.08.2013 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 1356/13.08.2013; 

 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.  Lit. e) şi lit.f) ale Lit. B) – ObligaŃiile comodatarului a art. 4 – ObligaŃiile părŃilor din contractul 

de comodat aprobat prin Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013 se 

modifică şi se completează, după cum urmează: 

 

 „e) Comodatarul se obligă să achite contravaloarea utilităŃilor (energie electrică, caldură, 

salubritate, climatizare, apă, gaze naturale, etc.). Comodantul, prin serviciile specializate din 

cadrul Primăriei  Sectorului 1, va factura către comodatar contravaloarea utilităŃilor sus-

menŃionate, acesta din urmă având obligaŃia de a onora facturile în termen de 30 zile de la data 

facturării. Facturarea se efectuează conform unei baze de calcul detaliată în anexa nr. 1 a 

prezentului act adiŃional. Factura va fi însoŃită de copii ale facturilor emise de către furnizorii de 

utilităŃi. 

 Plata se va face în contul beneficiarului Sectorul 1 al municipiului Bucureşti – Cod fiscal 

4505359, Cod IBAN RO06TREZ70124510220XXXXX deschis la Trezoreria Sectorului 1.  
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 În cazul în care termenul de plată prevăzut mai sus nu va fi respectat, Locatarul va avea 

obligaŃia de a plăti Locatorului penalităŃi de întârziere în cuantum de 0,02% din sumele restante 

pentru fiecare zi de întârziere, până la achitarea integrală a sumelor restante.” 

 „f) comodatarul va achita contravaloarea serviciilor de administrare imobil (întreŃinerea 

tuturor echipamentelor din imobil, etc.) către Primăria Sectorului 1, corespunzător cotelor părŃi pe 

care le deŃine, în conformitate cu legislaŃia în vigoare, în baza facturilor emise de către societatea 

care va administra imobilul şi care va fi selectată de către Primăria Sectorului 1, în conformitate 

cu prevederile legale. Serviciile de administare a imobilului sunt detaliate  în anexa nr. 2 a 

prezentului act adiŃional.” 

 

 Art.2. Se aprobă actul adiŃional la contractul de comodat încheiat între Consiliul Local al Sectorului 

1 şi InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi EvidenŃa 

Paşapoartelor Simple, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă a prezentei  hotărâri. 

 

 Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al 

Sectorului 1 actul adiŃional menŃionat la art. 2, precum şi orice alte înscrisuri necesare pentru aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013 rămân 

nemodificate. 

 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia UtilităŃi Publice, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane şi 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     132 

 Data:  28.08.2013  
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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 alegerea preşedintelui de şedinŃă 
 pe o perioadă de 3 luni 

 
 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 
67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 29.08.2013; 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe o perioadă 
de 3 luni;  
 Analizând: 
 Raportul de specialitate nr. 48759/12.08.2013 prezentat 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; 
 Propunerea domnului consilier local Iliescu Constantin Cristinel, pentru ca domnul consilier local 
Beldeanu Augustin Lucian să fie desemnat preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a 
fost consemnată în procesul - verbal al şedinŃei; 
 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din OrdonanŃa Guvernului României nr. 35/2002 
pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, aprobată, cu 
modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002; 
 În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2) art. 47 şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 
215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1. Începând cu data de 29.08.2013 domnul Beldeanu Augustin Lucian, consilier local al 
Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinŃă pe o perioadă 
de 3 luni. 
 Art.2. Cu aceiaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 43/2013 îşi încetează 
aplicabilitatea. 
 Art.3.   Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.94 

Bucureşti, 29.08.2013 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

29.08.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, 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 unor măsuri necesare în cadrul programelor locale pentru creşterea eficienŃei energetice 

a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 29.08.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri necesare în cadrul 

programelor locale pentru creşterea eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate comun nr. 51318/27.08.2013 al DirecŃiei Servicii Publice şi DirecŃiei 

Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Nota Executivului la ordinea de zi a şedinŃei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 din 

data de 29.08.2013 înregistrată sub numărul 4463 din data de 28.08.2013; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanŃei energetice a 

blocurilor de locuinŃe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările 

ulterioare şi cele aduse prin OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 63/2012; 

 OrdonanŃa Guvernului României nr. 22/20.08.2008 privind eficienŃa energetică şi promovarea 

utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea 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  Amplasamentele aparŃinând domeniul public de interes local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local, necesare organizării de şantier pentru realizarea 
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programelor locale de creştere a eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe, vor fi puse la dispoziŃia 

constructorilor pe baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat cu AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 2, cu respectarea prevederilor din capitolului „obligaŃiile achizitorului” din contractul de lucrări 

încheiat cu executantul, menŃionate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2  Lucrările prevăzute la art. 1, inclusiv „organizarea de şantier”, sunt investiŃii de interes public 

local ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi se realizează numai in baza certificatelor de urbanism şi 

autorizaŃiilor de construire eliberate de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 Art.3  Pentru lucrările prevăzute la art. 1 şi art. 2 nu se datorează taxe pentru eliberarea 

certificatelor de urbanism şi autorizaŃiilor de construire, inclusiv pentru amplasamentele necesare 

organizării de şantier. 

 Art.4  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.5  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.95 

Bucureşti, 29.08.2013 

 

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

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

29.08.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate si 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 Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de 

management în vederea ocupării postului de Director la Centrul Cultural “Mihai Eminescu” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 29.08.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de proiecte de management în vederea ocupării postului de Director la Centrul 

Cultural “Mihai Eminescu”;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 51213/27.08.2013 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: 

 OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituŃiilor publice de 

cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, 

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

management, pentru instituŃiile publice de cultură; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă „Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului” de proiecte de 

management organizat în vederea ocupării postului de Director la Centrul Cultural “Mihai Eminescu”, 

conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.  Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 70/2013 privind aprobarea 

documentaŃiei referitoare la organizarea concursului de proiecte de management în vederea ocupării 

postului de Director la Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2)  Anexa se comunică instituŃiile interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.96 

Bucureşti, 29.08.2013 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

29.08.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituŃiilor interesate si poate fi consultată 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 transmiterea terenului situat în şos. Electronicii, Sector 2, Bucureşti, din administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 2 în administrarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 în vederea prelungirii 

arterei de circulaŃie - şos. Electronicii 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 29.08.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea terenului situat în şos. Electronicii, 

Sector 2, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 în vederea prelungirii arterei de circulaŃie - şos. Electronicii;  

 Analizând:  

 Raportul de Specialitate nr. 48433/09.08.2013 al DirecŃiei Urbanism Cadastru şi Gestionare 

Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Raportul de Specialitate nr. 9374/14.08.2013 al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul 

Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 271/2006 privind dezafectarea unor linii 

de cale ferată amplasate pe teritoriul Municipiului Bucureşti; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 83/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii 

şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale AdministraŃiei Domeniului Public  Sector  2; 

 Certificatul de Urbanism nr. 89/2”Z” din 13.02.2013 emis de Primarul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) precum şi  art. 123 din Legea nr. 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2, a terenului situat în şos. Electronicii, în spatele hipermarketului Kaufland, Sector 2, 

în suprafaŃă de 6.189 m.p., în vederea prelungirii arterei de circulaŃie - şos. Electronicii. 

 (2)  Terenul  se identifică potrivit anexelor nr. 1 şi 2 ce conŃin un număr de 2 file şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2   Predarea - primirea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces verbal încheiat 

între Consiliul Local Sector 2 în calitate de predător şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 în calitate 

de primitor, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  

 Art.3   Schimbarea destinaŃiei terenului, fără acordul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului 

Bucureşti, atrage de drept revocarea prezentei hotărâri.  

 Art.4  Directorul General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 va lua măsurile necesare 

înscrierii bunului imobil prevăzut la art. 1 în evidenŃele cadastrale conform art. 40 din Legea cadastrului şi 

a publicităŃii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art.5 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 Art.6 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

 (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.97 

Bucureşti, 29.08.2013 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

29.08.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate si 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 transmiterea în folosinŃă gratuită către Compania NaŃională de InvestiŃii „C.N.I.” S.A. a terenului şi 

construcŃiilor situate în şos. Ştefan cel Mare nr. 7 – 9, Sector 2, Bucureşti,  în vederea realizării 

obiectivului "Sală de lupte şi gimnastică" 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 29.08.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosinŃă gratuită către Compania 

NaŃională de InvestiŃii „C.N.I.” S.A. a terenului şi construcŃiilor situate în şos. Ştefan cel Mare nr. 7 – 9, 

Sector 2, Bucureşti,  în vederea realizării obiectivului "Sală de lupte şi gimnastică";  

 Analizând: 

 Raportul de Specialitate nr. 49285/14.08.2013 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 Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Adresa Companiei NaŃionale de InvestiŃii C.N.I. S.A. înregistrată sub numărul 4914 din data de 

14.08.2013; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 OrdonanŃa Guvernului României nr. 25/2001 privind înfiinŃarea Companiei NaŃionale de InvestiŃii 

„C.N.I.” S.A., cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

derularea Programului „Săli de sport” prin Compania NaŃională de InvestiŃii „C.N.I.” S.A.; 

 Hotărârea Guvernului României   nr. 491/2013 privind transmiterea unei părŃi dintr-un imobil aflat în 

domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 2137/30.07.2013 privind constituirea Comisiei de preluare-

primire a unei părŃi din imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne situat în Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 7 – 9, Sector 2;  

 Protocolul de predare – primire nr. 48187/09.08.2013 a unei părŃi din imobilul situat în Bucureşti, 

şos. Ştefan cel Mare nr. 7 – 9, Sector 2, încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Certificatul de urbanism nr. 55/7”S” din 29.01.2013 emis de Primarul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită către Compania NaŃională de InvestiŃii 

„C.N.I.” S.A. a terenului şi construcŃiilor aferente în suprafaŃa de 2.650 m.p., din care suprafaŃă construită 

de 1.247 m.p., situate în Şos. Ştefan cel Mare nr. 7 - 9 din Bucureşti, Sector 2. 

 (2) Imobilul identificat conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre este înscris în Cartea 

Funciară sub nr. 211031 şi se identifică sub numărul cadastral 44-01 C18. 

 Art.2. (1)  Imobilul menŃionat la art. 1 face parte din domeniul public al statului şi se transmite în 

folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale de InvestiŃii „C.N.I.” S.A. pe toată durata realizării obiectivului “sală 

de lupte şi gimnastică”. 

 (2) Schimbarea destinaŃiei imobilului atribuit, atrage revocarea dispoziŃiilor prezentei hotărâri. 

 Art.3. Predarea imobilului atribuit în folosinŃă gratuită se va face pe bază de protocol încheiat între 

Consiliul Local al Sectorului 2 şi Compania NaŃională de InvestiŃii „C.N.I.” S.A. 

 Art.4. Beneficiarul se obligă să asigure lucrările de sistematizare pe verticală a amplasamentului 

precum şi suprafeŃele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi 

racordurile pentru utilităŃi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), aferente construcŃiei, până la limita 

amplasamentului şantierului. 

 Art.5. (1) După efectuarea recepŃiei la terminarea lucrărilor, Compania NaŃională de InvestiŃii 

„C.N.I.” S.A. va preda Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe baza de protocol, 

terenul şi obiectivul de investiŃii realizat. 

 (2) Protocolul va cuprinde în mod explicit şi imperativ obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit a 

obiectivului de investiŃii cu destinaŃia „Sală de lupte şi gimnastică” de la Compania NaŃională de InvestiŃii 

„C.N.I.” S.A. către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 (3) După predarea - preluarea investiŃiei, beneficiarul se angajează să întreŃină construcŃia „ Sală 

de lupte şi gimnastică” pe perioada ei de funcŃionare. 

 Art.6. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art.7 (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, 
 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.98 

Bucureşti, 29.08.2013 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

29.08.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate si 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 modificarea componenŃei nominale a Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 29.08.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea componenŃei nominale a Comisiei 

pentru ProtecŃia Copilului Sector 2;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 48973/13.08.2013 întocmit de Directorul General al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Nota de fundamentare nr. 4395/21.08.2013 prezentată de către Secretarul 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; 

 Adresa nr.10169/15.11.2012 emisă de AgenŃia pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială a Municipiului 

Bucureşti, înregistrată la D.G.A.S.P.C. Sector 2 sub nr. 90843/19.11.2012; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 art.104 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcŃionare a 

comisiei pentru protecŃia copilului; 

 art. IX alin.1 şi art. XXII din O.U.G. nr. 35/2009  privind reglementarea unor măsuri financiare în 

domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu modificările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinŃarea şi componenŃa nominală a 

Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

60/11.05.2009; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 78/2013 privind aprobarea încheierii convenŃiei de 

colaborare cu AsociaŃia “HrăniŃi Copiii”; 

 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 
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 Art. I. Pe data prezentei, componenŃa nominală a Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 2, 

stabilită prin H.C.L. Sector 2 nr.46/2004 astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.60/2009, se 

modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.46/27.12.2004, privind 

înfiinŃarea şi componenŃa nominală a Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 2, astfel cum a fost 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 60/11.05.2009, rămân aplicabile. 

 Art. III. La data aprobării prezentei, Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr.154/22.11.2010 şi 

113/06.12.2011, îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. IV.  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Secretarul 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. V. (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 Sector 2. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.99 

Bucureşti, 29.08.2013 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

29.08.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituŃiilor interesate si poate fi consultată 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  stabilirea modalităŃii de calcul a contribuŃiei lunare de întreŃinere datorată de părinŃii copiilor 

incluşi in creşele din subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 29.08.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind  stabilirea modalităŃii de calcul a contribuŃiei 

lunare de întreŃinere datorată de părinŃii copiilor incluşi in creşele din subordinea DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială ş ProtecŃia Copilului Sector 2;  

     Analizând: 

        Raportul de specialitate nr. 48971/13.08.2013 precum şi Nota de fundamentare nr. 

48972/13.08.2013 întocmite de Directorul General al DirecŃiei Generale 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 Hotărârea Guvernului României nr.1252/2012 privind 

aprobarea metodologiei de organizare si funcŃionare a creşelor si a altor unităŃi de educaŃie timpurie 

anteprescolara; 

 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 Începând cu data de 01.09.2013 calculul contribuŃiei lunare de întreŃinere datorate de părinŃi 

pentru copiii incluşi in creşele din subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, se realizează in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 

1252/2012, conform anexei ce conŃine o filă şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2  Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.132/2009 privind aprobarea 

Metodologiei si criteriilor de stabilire a contribuŃiei lunare de întreŃinere datorate de părinŃi/reprezentanŃi 

legali ai copilului care beneficiază de serviciile oferite in creşele din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2, îşi 

încetează aplicabilitatea. 
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 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 va publica în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.100 

Bucureşti, 29.08.2013 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

29.08.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituŃiilor interesate si poate fi consultată 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 modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr.78/2006 pentru modificarea si completarea H.C.L. 

Sector 2 nr.128/2005 privind aprobarea Organigramei, statului de funcŃii si al ROF-lui D.G.A.S.P.C. 

Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 91/2013 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 29.08.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 

nr.78/2006 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr.128/2005 privind aprobarea 

Organigramei, statului de funcŃii si al ROF-lui D.G.A.S.P.C. Sector 2, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 91/2013;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 49331/14.08.2013 precum şi Nota de fundamentare nr. 

49330/14.08.2013 prezentate de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială si ProtecŃia Copilului Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 Raportul de specialitate nr. 49953/20.08.2013 al DirecŃiei 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 in vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 448/2006 privind protecŃia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 272/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinŃarea, 

organizarea si funcŃionarea creşelor; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1007/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituŃiilor de asistenŃă socială si a structurii orientative de 

personal, a Regulamentului-cadru de organizare si funcŃionare a instituŃiilor de asistenŃă socială, precum 

si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei Guvernului nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale;  

 Hotărârea Guvernului României nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 

serviciile sociale; 

 OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 

funcŃionalităŃii administraŃiei publice locale, a numărului de posturi si reducerea cheltuielilor la instituŃiile si 

autorităŃile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 
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 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 91/29.07.2013 privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 

78/2006 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcŃii şi Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr.215/2001 privind 

administraŃia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I. Art.1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr 78/2006 pentru modificarea si completarea 

H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de FuncŃii si a Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei Generale de Asistenta Sociala si ProtecŃia Copilului Sector 2, 

astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 91/2013 se modifică si se completează 

după cum urmează:  

 "Art.1. (1)  Anexa nr. 1 si anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr 78/2006 pentru modificarea si 

completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de FuncŃii si a 

Regulamentului de Organizare si FuncŃionare ale DirecŃiei Generale de Asistenta Sociala si ProtecŃia 

Copilului Sector 2 se modifica prin completare, conform anexei nr. 1 care cuprinde un număr de 9 pagini 

si anexei nr. 2 care cuprinde un număr de 37 de pagini si care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre." 

 Art. II   Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti si Directorul General al DirecŃiei Generale de 

Asistenta Sociala si ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 Art. III  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 privind modificarea si 

completarea H.C.L. Sector 2 nr.78/2006 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr.128/2005 

privind aprobarea Organigramei, statului de funcŃii si al ROF-lui D.G.A.S.P.C. Sector 2, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 91/2013, rămân aplicabile. 

 Art. IV  (1) Prezenta hotărâre se publica in Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele se comunica instituŃiilor interesate si pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.101 

Bucureşti, 29.08.2013 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

29.08.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate si 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 contului de execuŃie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 

30.06.2013 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 29.08.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuŃie al bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2013;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr.51404/27.08.2013 întocmit de DirecŃia Economică din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti privind aprobarea contului de execuŃie 

al  bugetului general al Sectorului 2  la 30.06.2013; 

 Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Nota Executivului la ordinea de zi a şedinŃei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 din 

data de 29.08.2013 înregistrată sub numărul 4463 din data de 28.08.2013; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de 

către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, 

virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar; 

 În temeiul art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. b) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. d) 

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

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă contul de execuŃie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 

30.06.2013, conform anexelor nr. 1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

 (2)  Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.102 

Bucureşti, 29.08.2013 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

29.08.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate si 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 redistribuirii unor credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar 
 
 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 
67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 29.08.2013; 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea redistribuirii unor credite bugetare în 
cadrul aceluiaşi capitol bugetar;  
 Analizând: 
 Raportul de specialitate nr.47489/06.08.2013  întocmit de DirecŃia Economică din cadrul aparatului 
de specialitate al  Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
 Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului 
Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
 Nota Executivului la ordinea de zi a şedinŃei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 din 
data de 29.08.2013 înregistrată sub numărul 4463 din data de 28.08.2013; 
 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
 art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 DispoziŃia Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 2237/12.08.2013; 
 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art.1  Se aprobă redistribuirea unor credite bugetare către alte obiective de reabilitare termică 
aferente aceluiaşi program din cadrul Capitolului 70.02 ,,LocuinŃe, Servicii şi Dezvoltare Publică”, conform 
anexelor nr. 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 (1)  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  
 (2)  Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.103 

Bucureşti, 29.08.2013 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

29.08.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate si 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 extraordinară, astăzi, 29.08.2013; 

 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. 51285 din 27.08.2013 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 

Anexa proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti în baza 

consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 menŃionate 

în Anexa prezentului proiect de hotărâre; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 19 

ianuarie 2011; 

 OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24 din 31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25 din 31.03.2011 privind reactualizarea Regulamentului 

de organizare şi funcŃionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 şi 

a procedurii de analizare, avizare şi aprobare a documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului de 

către Consiliul Local Sector 2; 

 art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

          În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  



70 

 

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 anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, cuprinzând în total 3 poziŃii. 

 (2)  Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

 (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexă reprezintă regulament de urbanism şi 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) Anexa se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.104 

Bucureşti, 29.08.2013 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

29.08.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituŃiilor interesate si poate fi consultată si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013 

 

      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./  2635  / 27.08.2013;   

  łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

  Luând în considerare prevederile : 

 - art.19 alin.(2) şi ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale modificată şi 

completată ; 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/  Legea nr. 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la partea de 

venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă de 495 535  mii lei, conform anexei nr.1. 

 Art. 2 . Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează : 

 - Formularul 11 – Anexa nr. 2 – Bugetul centralizat al unităŃii administrat-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole ;  

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.2 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi 

paragrafe;  

 Art. 3. Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 4, la valoare de 495 535 mii lei, atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform anexelor : 

 - Anexa 3  - 49.02. Buget local 

 - Anexa 3.1  - capitol bugetar 51.02  - AutorităŃi publice  

 - Anexa 3.1.1 - cap.51.02.01 - AutorităŃi executive şi legislative 

 - Anexa 3.1.1.1   - cap.51.02.01.03P - A.S.L.G.; 

 - Anexa 3.1.1.2   - cap.51.02.01.03P - Primăria Sector 4; 

 - Anexa 3.2  - capitol bugetar 61.02  - Ordine publică şi siguranŃă naŃională  

 - Anexa  3.2.1 - cap.61.02.03  - Ordine publică 

 - Anexa  3.2.1.1 - cap.61.02.03.04  - PoliŃie locală Sector 4 

 - Anexa 3.3  - capitol bugetar 65.02  - ÎnvăŃământ total 

 - Anexa 3.3.1 - cap.65.02.01  - centralizator 

 - Anexa 3.3.2 - cap.65.02.02  - A.S.L.G. 
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 - Anexa 3.3.3. - cap.65.02.03.01  - ASLG 1 

 - Anexa 3.3.4 - cap.65.02.03.02  - ASLG 2 

 - Anexa 3.3.5 - cap.65.02.03 US 1 - unităŃi şcolare 

 - Anexa 3.3.6 - cap.65.02.03 US 2 - unităŃi şcolare 

 - Anexa 3.3.7 - cap.65.02.04   - ASLG 2 

 - Anexa 3.3.8 - cap.65.02.04 US2 - unităŃi şcolare 

 - Anexa 3.3.9 - cap.65.02.07.04  - ASLG 

 - Anexa 3.3.10 - cap.65.02.07.04 US - unităŃi şcolare 

 - Anexa 3.4 - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa  3.4.1 - cap.67.02.05  - Servicii recreative şi sportive 

 - Anexa  3.4.1.1 - cap.67.02.05.03 A  - AdministraŃia Domeniului Public Sector 4 

 - Anexa  3.4.1.2 - cap.67.02.05.03 P  - ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone Verzi 

 - Anexa 3.5  - capitol bugetar 68.02   - Asigurări şi asistenŃă socială  

 - Anexa 3.5.1 - cap.68.02. AS  - AsistenŃă socială 

 - Anexa 3.5.1.1 - cap.68.02.AS.50  - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenŃei sociale 

 - Anexa 3.6 - capitol bugetar 70.02  - LocuinŃe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa  3.6.1 - cap 70.02.03  - LocuinŃe servicii şi Dezvoltare Publică; 

 - Anexa  3.6.1.1 - cap 70.02.03.30   - Alte cheltuieli in domeniul locuintelor; 

 - Anexa 3.7 - capitol bugetar 84.02   - Transporturi 

 - Anexa 3.7.1 - cap.84.02.03  - Transport rutier 

 - Anexa 3.7.1.1 - cap.84.02.03.03  - Străzi 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităŃile finanŃate integral din venituri 

proprii, în sumă de 18.267 mii lei, conform anexei nr.3.8  – cap.70.10.50 – AdministraŃia pieŃelor, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 5. Se aprobă Listele de investiŃii aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum şi 

pentru unităŃile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre : 

- anexa nr. 4 ,,Lista de investiŃii a  Primăriei Sectorului 4” în valoare de 134.105.881.93 mii lei, din care : 

 - buget local :  56.511.943,93 mii lei; 

 - credite bancare :       77.593,94 mii lei; 

- anexa nr. 3.9/3.9.1. ,,Lista de investiŃii pentru anul 2013, cu finanŃare din surse proprii, DirecŃia de 

Administrare a Pietelor Sector 4, în valoare de 19.661 mii lei; 

 

 Art. 6. Se aprobă ,,Lista creditelor de angajament pentru anul 2013 conform anexelor; 

- la capitolul bugetar 70.02 – LocuinŃe, Servicii şi Dezvoltare Publică, subcapitolul 70.02.03.30 – 

Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor, obiectiv ,,Lucrări de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 4” – 

Contract subsecvent 6” – Anexa 5; 

 

- la capitolul bugetar 70.06 – LocuinŃe Servicii şi Dezvoltare Publică, subcapitolul 70.06.03.01 – 

Dezvoltarea Sistemului de LocuinŃe, „SoluŃii financiare pentru monitorizarea documentaŃiilor tehnice 
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depuse de echipele de arhitecŃi şi auditori energetici aferente blocurilor incluse în programul de reabilitare 

termică a primăriei Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti – contract subsecvent 5” –  Anexa 5.1 

 

 Art. 7. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, din care : 

 - Anexa 6  - centralizator  - credite externe 

 - Anexa 6.1           - cap. 70.06   - LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică  

 - Anexa 6.1.1 - cap. 70.06.03  - LocuinŃe  

 - Anexa 6.1.2 - cap.70.06.03.01  - Dezvoltarea sistemului de locuinŃe 

 

 Art. 8. Se aprobă virarea sumei de 2.000 mii lei ce reprezintă vărsăminte din SecŃiunea de 

funcŃionare pentru SecŃiunea de dezvoltare. 

 

 Art. 9. 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 institutiile publice 

implicate, conform competenŃelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-

Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Daniel BĂLUłĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 122/29.08.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru copii  beneficiari ai serviciilor oferite 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 4,  pe anul 2013 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de Specialitate nr.109516/29.05.2013 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 łinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare, O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum si ale HGR nr. 

268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi aprobată de HGR nr. 89/2010; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreŃinere pentru  copii,  beneficiari ai serviciilor de 

protecŃie specială acordate in cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

4, in cursul anului 2013 potrivit Anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

4, prin compartimentele sale de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Daniel BĂLUłĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.123/29.08.2013 
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ANEXA la HCL Sector 4 nr. 123/29.08.2013 

 

COST MEDIU LUNAR/COPIL 

beneficiar al serviciilor oferite de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  

Sector 4, pentru anul 2013. 

 

1. Servicii destinate copiilor  plasaŃi la asistenŃi matenali: 

- cost mediu/lunar/copil aflat la asistetul maternal ce are un singur copil în plasament – 1.880 lei; 

- cost mediu/lunar/copil aflat  la asistetul maternal ce are doi  copii în plasament  -  1.772 lei; 

- cost mediu/lunar/copil aflat  la asistetul maternal ce are trei copiii în plasament – 2.142 lei; 

 

2. Servicii destinate copiilor cu dizabilităŃi plasaŃi la asistenŃi maternali: 

- cost mediu/lunar/copil cu handicap aflat la asistetul maternal ce are un singur copil în plasament – 

2.080 lei; 

- cost mediu/lunar/copil cu handicap aflat la asistentul maternal ce are doi copii în plasament – 2.193 

lei. 

 

3. Servicii destinate copiilor cu HIV plasaŃi la asistenŃi maternali: 

- cost mediu/lunar/copil cu aflat la asistetul maternal ce are un singur copil în plasament – 2.160 lei. 

 

4. Servicii de tip rezidenŃial destinate copiilor: 

- cost mediu/lunar/copil  plasat în Centrul de Plasament “Robin Hood” –  3.414 lei; 

- cost mediu/lunar/copil  plasat în case de tip familial – 12 apartamente  în cadrul Centrului “Sf. 

Spiridon “ – 2.952 lei. 

 

5. Servicii de tip rezidenŃial  destinate  copiilor cu dizabilităŃi: 

- cost mediu/lunar/copil plasat în case de tip familial – 3 apartamente în cadrul Centrului “Sf. Spiridon 

“ – 2.977  lei. 

 

6. Centre de primire în regim de urgenŃă şi alte servicii de tip rezidenŃial: 

- cost mediu/lunar/copil  plasat în Centrul de Primire în Regim de UrgenŃă – BăieŃi – 4.399 lei; 

- cost mediu/lunar/copil  plasat în Centrul “Adăpostul de Noapte” – 3.163  lei; 

- cost mediu/lunar/copil  plasat în Centrul de Primire UrgenŃă Copil Abuzat – Fete  – 1.947 lei. 

 

7. Centre maternale: 

- cost mediu/lunar/mama cu un copil internat la Centrul Mama şi Copilul –,, Sf. Vasile ‘’– 4.152 lei.  

- cost mediu/lunar/mama cu doi copii internata la Centrul Mama si Copilul-,,Sf.Vasile’’- 4.473 lei. 

 

8. Centre de Zi: 

- cost mediu/lunar/copil plasat  în Centrul Comunitar de Zi Sf. Vasile – 1.663 lei; 

- cost mediu/lunar/copil plasat  în Centrul de Zi “Eu şi Prietenii Mei” – 1.095 lei; 

- cost mediu/lunar/copil plasat  în Centrul de Zi “Casa SperanŃei” – 1.653 lei. 
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9. Centre de recuperare: 

- cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de zi şi Recuperare Copil cu Handicap “Harap Alb” – 

3.686 lei; 

- cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de zi şi Recuperare Copil cu Handicap Sever  “Sf. Vasile” 

– 3.390 lei. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Daniel BALUTA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prestaŃiilor financiare excepŃionale prevăzute de Legea 272/2004 şi a 
condiŃiilor de acordare a acestora 

 
Consiliul Local al Sectorului 4: 
 Având în vedere Referatul de Specialitate cu nr. 111805/20.06.2013, al DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4; 
 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;  
 łinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 
 În baza art. 121-123 din Legea 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 łinând seama de dispoziŃiile 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;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor bănesc în cuantum de maxim 300 lei lunar/copil, ca 
prestaŃie financiară excepŃională, acordat familiilor care îngrijesc copii şi care se confruntă temporar cu 
probleme financiare determinate de o situaŃie excepŃională care pune în pericol dezvoltarea armonioasă 
a copiilor.  
 Art.2. Ajutorul bănesc prevăzut la art. 1 se va acorda din fondul lunar de 8.000 lei existent în cadrul 
bugetului DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4, destinat sprijinirii copiilor 
proveniŃi din familii aflate în dificultate, cu condiŃia ca sumă maximă să fie de 300 lei/ beneficiar. 
 Art.3. Se aprobă condiŃiile de acordare a prestaŃiilor financiare excepŃionale acordate familiilor 
aflate în dificultate, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
 Art.4. Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 
4, precum şi Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente Electoral, vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri, conform competenŃelor legale. 

 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 
29.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Daniel BĂLUłĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 124/29.08.2013 

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-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr.37/31.07.2008 privind 
reglementarea activităŃii de ridicare, transport, depozitare şi eliberarea vehiculelor staŃionate 

neregulamentar pe domeniul public (carosabil, trotuare, spaŃii verzi etc.) din Sectorul 4 
 
Consiliul Local al Sectorului 4 
  
 Având în vedere: 
 -Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 
 -Raportul de specialitate întocmit de PoliŃia Locală Sector 4 nr. 13147/18.07.2013; 
 - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 
 -Legea nr.155 /2010 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Locale; 
 -OrdonanŃa de UrgenŃă nr.195/2002 , republicată, actualizată privind circulaŃia pe drumurile publice; 
 - H.G.nr.1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice; 
 -Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a OrdonanŃei 
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local; 
 -Prevederile art.45 alin.1 şi ale art.81 alin.2 lit.j) şi l) din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1 Începând cu data prezentei, se modifică Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 
37/2008, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.37/31.07.2008, astfel cum a 
fost modificată şi completată cu Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.44/31.03.2011,   neschimbate 
prin dispoziŃiile prezentei hotărâri, rămân în continuare în vigoare.  
 Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, prin serviciile de specialitate, PoliŃia Locală 
Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, potrivit competenŃelor. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 
29.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Daniel BĂLUłĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 125/29.08.2013 

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-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 
HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.9/31.01.2013 privind organizarea reŃelei 
unităŃilor de învăŃământ din sistemul naŃional de învăŃământ preuniversitar, de la nivelul 

Sectorului 4, în anul şcolar 2013-2014 
 

 Consiliul Local Sector 4 
 łinând seama de Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 şi analizând Referatul de 
specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 4 nr.271/06.08.213; 
 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 
 Având în vedere prevederilor art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011 privind educaŃia naŃională; 
 Luând act de avizul conform emis de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti sub 
nr.15850/17.07.2013,  
 În temeiul dispoziŃiilor cuprinse la art. 45 alin.(1) şi art. 81 alin.(2) lit. ,,j’’ şi alin.(4) din Legea 
nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1 – Se aprobă completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.9/31.01.2013 
privind organizarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ, de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2013/2014, 
după cum urmează:    
 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea unităŃii de 

învăŃământ 

 

Sector 

 

 

Nivelul 

şcolarizat 

 

Adresa 

 

Număr 

de telefon 

 

Forma de 

proprietate 

 

86. 

Şcoala primară 

“Dreamland”, Sediul 

2 

 

4 

 

PRE, PRI 

 

Strada Plugarilor 

nr.20 

 

021.771.2828 

 

particular 

 
 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 precum şi unitatea de învăŃământ nominalizată la art.1, conform competenŃelor. 

 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 
29.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Daniel BĂLUłĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 126/29.08.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind omagierea venerabililor cetăŃeni şi cetăŃene care locuiesc pe teritoriul sectorului 4 şi au 

sărbătorit 100 de ani de viaŃă 

 

 CONSILIUL LOCAL al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere: 

           -expunerea de motive a doamnei consilier Mariana Carmen Negrescu ; 

           -referatul de specialitate al DirecŃiei Comunicare şi RelaŃii Publice nr. P6/37/25.07.2013; 

           -rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

           -prevederile art. 45, alin. 2, lit.a si art. 81, alin. 4 din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 Consiliul Local al Sectorului 4 îşi exprimă stima şi respectul faŃă de venerabilii cetăŃeni şi 

cetăŃene, membrii ai colectivităŃii umane de pe teritoriul sectorului 4, care au sărbătorit un secol de viaŃă. 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 4 să omagieze aceste respectabile vârste şi să 

înmâneze, cu caracter simbolic, o recompensă financiară de minimum 1000 de lei, onorabililor 

concetăŃeni, din partea Consiliului Local al Sectorului 4, conform anexei ce face parte integrantă din 

prezenta. 

 Art. 3 Primarul Sectorului 4 împreună cu Secretarul Sectorului 4 şi cu Aparatul de Specialitate vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃei.   

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Daniel BĂLUłĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 127/29.08.2013 

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-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de Organizare şi 
FuncŃionare ale DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale sector 4 

 
Consiliul Local al Sectorului 4; 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Referatul de specialitate al 
DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. ID 179/23.07.2013;  
 Luând în considerare avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 26954/2013; 
 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4; 
 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 
272/05.12.2002; 
 În temeiul dispoziŃiilor art.45 alin.1 coroborat cu art.81 alin.2 lit.e din Legea nr. 215/2001 a  
administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1 (1) Se aprobă organigrama DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 conform 
anexei nr. 1. 

 (2) Se aproba statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 
conform anexei nr. 2. 

 (3) Numărul total de posturi aprobate este de 225, din care 187 posturi funcŃii publice, 38 
funcŃii contractuale. 
 Art. 2 Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 
Sector 4 se modifica şi se completează în consecinŃă, conform anexei nr. 3. 
 Art.3 Anexele nr.1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre. 
 Art.4 Şefii compartimentelor care au preluat şi alte atribuŃii îşi păstrează funcŃia de conducere. 
 Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 
81/12.08.2010 îşi încetează aplicabilitatea. 
 Art.6 DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale sector 4 va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 
29.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Daniel BĂLUłĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 128/29.08.2013 

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-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  
privind preluarea înregistrării mopedelor de la DirecŃia de EvidenŃă a Persoanelor Sector 4 la 

DirecŃia Generala de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 

 
 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând în consideraŃie Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 4 nr. 12290/14.08.2013;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 261 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și 

completările ulterioare, punctul 93 alin.1 și punctul, 94 alin.1, 2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr.44/2004 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

 Ținând cont și de prevederile art.1, alin (2) din H.C.G.M.B. nr.199/2007 privind înregistrarea 

vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea înmatriculării; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. „d” din Legea  nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă preluarea înregistrarii mopedelor, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.199/2007, 

de la DirecŃia de EvidenŃă a Persoanelor Sector 4 la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 

4. 

 Art. 2. Înregistrarea mopedelor se va face conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, începând cu data de 01.09.2013. 

 Art. 3. Secretarul sectorului 4, DirecŃia de EvidenŃă a Persoanelor Sector 4 şi DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Daniel BĂLUłĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 129/29.08.2013 
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ANEXA NR.1 la HCLS 4 nr. 129/29.08.2013 

 

Privind înregistrarea mopedelor 

 

Înregistrarea mopedelor se va face în baza următoarelor documente: 

 

- Cererea solicitantului; 

- Actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice, sau certificatul de 

înmatriculare al solicitantului, în cazul persoanelor juridice, în original și în copie; 

- Actul de proprietate al mopedului, în original și copie; 

- Cartea de identitate a mopedului, în original și copie; 

- Dovada efectuării inspecției tehnice, potrivit legii; 

- Dovada plății taxei de înregistrare; 

- Dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare; 

- Dovada plății contravalorii plăcuței cu numărul de înregistrare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Daniel BĂLUłĂ 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind respingerea instituirii unor taxe speciale pentru eliberarea certificatului fiscal, efectuarea 

de operaŃiuni fiscale precum şi eliberarea  de copii de pe documentele aflate în arhiva DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând în consideraŃie Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 4 (D.G.I.T.L. S.4) nr. 12515/21.08.2013 

 Văzând  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal şi prevederile  Hotărârea 

Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind 

Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45 alin. 2 coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. „d” din Legea  nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Articol unic Se respinge instituirea unor taxe speciale pentru eliberarea certificatului fiscal, 

efectuarea de operaŃiuni fiscale precum şi eliberarea de copii de pe documentele aflate în arhiva DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Daniel BĂLUłĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 130/29.08.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Organigramei, a Statului de FuncŃii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Functionare ale DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Analizand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sectorul nr. 5834/ 14.08.2013; 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza dispoziŃiilor O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 

functionalităŃii administraŃiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituŃiile şi 

autorităŃile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, care 

stabilesc desfiinŃarea posturilor vacante din cadrul instituŃiilor publice; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.1, 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 Statului de FuncŃii şi a Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4, conform anexelor nr.1, 2 şi 3. 

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

 Art. 3. Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4 vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Daniel BĂLUłĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 131/29.08.2013 

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-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Procedurii privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaŃiilor pentru 
închirerea spaŃiilor comerciale aflate în administrarea  

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. 5878/ 21.08.2013; 
 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 
 Având în vedere dispozitiile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi a prevederilor 
Codului civil; 
 În temeiul H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele 
zone publice; 
 În temeiul H.G. nr. 955/2004 privind aprobarea regulamentului cadru privind organizare şi 
funcŃionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 
 În baza H.C.L. nr. 58/2004 privind înfiinŃarea DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4; 
 łinând seama de prevederile H.C.G.M.B. nr. 268/29.10.2010 pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. 
nr. 75/2010, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 32/20.02.2007 privind 
reglementarea raporturilor contractuale privind spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate în 
administrarea Consiliului General al Muncipiului Bucureşti, precum şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 
215/2006 şi Hotărârii C.G.M.B. nr. 248/2006; 
 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.1, art. 81 alin. (2), lit. f) din Legea 215/2001 privind 
administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă Procedura privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaŃiilor pentru 
închirerea spaŃiilor comerciale aflate în administrarea DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4, 
conform anexei nr.1. 
 Art.2. Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. De la data aprobării prezentei se abrogă prevederile H.C.L.S.4 nr. 50/31.10.2012. 
 Art. 4. Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4 vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 
29.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Daniel BĂLUłĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 132/29.08.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale Centrului Cultural pentru UNESCO  

,,Nicolae Bălcescu” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Referatul de specialitate nr. 

364/19.08.2013 întocmit de Centrul Cultural pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu”; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de FuncŃii şi Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale 

Centrului Cultural pentru UNESCO,, Nicolae Bălcescu” conform anexelor 1, 2 şi 3.  

 Art. 2. Cu data prezentei se abrogă anexele I, II şi III din H.C.L. S4 nr. 164/15.12.2011. 

 Art. 3. Directorul Centrului Cultural pentru UNESCO ,,Nicolae Balcescu” vă 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 

29.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Daniel BĂLUłĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 133/29.08.2013 

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-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Organigramei, Statul de FuncŃii şi Regulamentului de Organizare  

şi FuncŃionare ale AdministraŃiei Domeniului Public Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 łinând seama de  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Analizând Referatul de Specialitate al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 4 cu 

Nr.1004/21.08.2013; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Luând act de O.U.G. Nr. 77/2013 privind modificarea şi completarea Legii Nr .273/2006 privind 

finanŃele publice locale; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. ,,1’’ şi ale art. 81 alin. ,,2’’ lit.(e) din Legea Nr. 215/2001 privind 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcŃii şi a regulamentului de organizare şi 

funcŃionare ale AdministraŃiei Domeniului Public Sector 4 în conformitate cu anexele 1, 2 şi 3 care fac 

parte integrantã din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr.80/17.05.2012 şi 

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 81/17.12.2012. 

 

 Art.3 Directorul AdministraŃiei Domeniului Public Sector 4, prin compartimentele de specialitate, va 

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 

29.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Daniel BĂLUłĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 134/29.08.2013 

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-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind delimitarea suprafeŃelor imobilelor (construcŃii şi teren) proprietatea privată a Municipiului 

Bucureşti aflate în administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 4 

 

 Văzând Referatul de Specialitate cu nr. 117264/22.08.2013 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului - Sector 4; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

 În baza Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 14/27.01.2005 de înfiinŃare a DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, ca instituŃie cu personalitate juridică, a Hotărârii Consiliului Local 

nr. 17/25.02.2010 privind preluarea în administrare a creşelor de pe raza sectorului 4 de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4, precum şi a Hotărârii Consiliului Local 

Sector 4 nr. 32/27.08.1998 privind transferul instituŃiilor de ocrotire în subordinea Consiliului Local al 

sectorului 4; 

 łinând seama de prevederile Legii cadastrului şi a publicităŃii imobiliare nr. 7/13.03.1996 

republicată;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(3) şi art.81 alin.(2) lit.f), alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă delimitarea suprafetelor imobilelor (construcŃii şi teren) situate în str. Mirea Mioara 

Luiza nr. 1A, sector 4 - Centrul Social MultifuncŃional ,,DegeŃica’’; Aleea Tohani nr.1, bl.30, sector 4 - 

Centrul Social MultifuncŃional ,,ScufiŃa Roşie’’; str. Aliorului nr. 6A, sector 4; str. Aliorului 8A-Centrul de Zi 

,,Eu şi Prietenii Mei’’; sector 4, str. Secuilor nr. 9A – Centrul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii’’; str. 

Stoian Militaru nr. 84 - Centrul Social MultifuncŃional ,,Dumbrava Minunată’’; Şos. OlteniŃei nr. 252-254 

sector 4; aflate în administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului-Sector 4, 

conform Anexelor 1-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului-Sector 4, să întreprindă toate demersurile necesare în vederea intabulării dreptului de 

proprietate, precum şi a dreptului de administrare DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4 asupra imobilelor prevăzute la art.1 de mai sus. 

 Art.3. Secretarul Sectorului 4, împreună cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 



92 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Daniel BĂLUłĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 135/29.08.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcŃii şi a Regulamentului de Organizare şi 

FuncŃionare ale AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4   

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Referatul de specialitate nr. 

3293/14.08.2013 întocmit de AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 ; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de FuncŃii şi Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale 

AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 conform Anexelor I, II şi III.  

 Art. 2. Cu data prezentei se abrogă H.C.L. S4 nr. 17/31.01.2011 şi HCL S4 nr. 162/15.12.2011. 

 Art. 3. Directorul General al AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 va 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 

29.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Daniel BĂLUłĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 136/29.08.2013 

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-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4  Nr. 100/30.05.2013 privind majorarea 

tarifelor pentru serviciile prestate şi utilizarea domeniului public aflat în administrarea DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sector 4 

 

 Analizând expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

de Administrare a PieŃelor Sector 4, nr. 5810/12.08.2013 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4,  

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 45 alin. 2 şi art. 81 alin. 4 din Legea 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1  – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 4, Nr. 100/30.05.2013, cu toate consecinŃele 

ce decurg din aceasta; 

 Art.2  – Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4 vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Daniel BĂLUłĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 137/29.08.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare demisia d-lui POPESCU ALEXANDRU-LEONTE înregistrată la Cabinet 

Secretar cu nr. 280/ 27.08.2013. 

 Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul şi Secretarul sectorului 4 nr. 281/ 29.08.2013; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza dispoziŃiilor art .9 alin. 2 lit ”a” coroborat cu art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, modificată şi completată;   

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Articol unic Cu data prezentei, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier, din cadrul 

Consiliului Local al sectorului 4, al domnului POPESCU Alexandru-Leonte, precum şi vacantarea acestui 

loc în Consiliul Local al sectorului 4. 

   

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Daniel BĂLUłĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 138/29.08.2013 
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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 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti  

pe anul 2013 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Economice; 

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

(4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile OrdonanŃei 

de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 łinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

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

 Luând act de Hotărârea nr. 3206/2013 a comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2013 în 

sumă de 151.977,00 mii lei, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, 

anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Anexa 1a, a Listei obiectivelor de investiŃii aferente Bugetului Fondurilor externe 

nerambursabile, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari 

de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 
 

Nr.: 115 

Data: 06.08.2013 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

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; 

 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 art. 3 şi art. 4 din O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri 

privind asigurarea funcŃionalităŃii administraŃiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 

cheltuielilor la instituŃiile şi autorităŃile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea 

Guvernului ori a ministerelor; 

 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 recolerări de funcŃii dar numai în limita numărului total de funcŃii conform Statului de 

FuncŃii prevăzute în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 69/2013.  
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Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia PieŃelor 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 

Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 
 
Nr: 116 
Data: 06.08.2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea conturilor de execuŃie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 

 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2013 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Economice. 

 În temeiul  art. 49 alin. (12) şi alin. (13) din  Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contul de execuŃie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe 

trimestrul 2 al anului 2013 conform Anexelor nr. 1 şi 2. 

  Art. 2. Se aprobă contul de execuŃie al bugetului împrumuturilor externe şi interne pe trimestrul 2 

al anului 2013 conform Anexei  nr. 3. 

 Art. 3. Se aprobă contul de execuŃie al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul 2 al anului 

2013 conform Anexelor nr. 4 şi 5. 

 Art. 4. Se aprobă contul de execuŃie al bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate din 

venituri proprii şi subvenŃii pe trimestrul 2 al anului 2013 conform Anexelor nr. 6 şi 7. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari 

de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 117 

Data: 29.08.2013 

*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 

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea rectificării 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 855.848,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 847.163,00 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 98.917,00 mii lei, la cheltuieli şi 

la venituri în sumă de 98.917,00 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 95.302,00 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. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari de 

credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

                                                                                                     

Nr.: 118    

Data: 29.08.2013 

*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 

 

HOTĂRÂREA 

pentru aprobarea Planului de acŃiuni privind măsuri, programe şi lucrări pentru activităŃile de eficientizare 

a consumurilor energetice din sectorul 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei InvestiŃii; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În baza H.C.G.M.B. nr. 163/2013; 

 În conformitate cu prevederile:  

-  O.G. nr. 22/2008 privind eficienŃa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor 

regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare;  

- H.G. nr. 409/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 22/2008; 

- Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie, republicată; 

-   Legea nr. 372/2005 privind performanŃa energetică a clădirilor; 

- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de 

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

- H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în 

O.U.G. nr. 34/2006; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi  art. 81 alin. (2) lit. m) 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 Planul de acŃiuni privind măsuri, programe şi lucrări pentru activităŃile de 

eficientizare a consumurilor energetice din sectorul 6, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă demararea procedurilor de concesionare de lucrări publice, în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

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

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii, precum şi celelalte servicii din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



104 

 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                 Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 119     

Data: 29.08.2013  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂREA 

privind modificarea Anexei la H.C.L. Sector 6  nr. 94/20.06.2013 în sensul înlocuirii d-lui  Cornel Truşcă, 

reprezentantul AgenŃiei pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială a Municipiului Bucureşti, având calitatea de 

membru în cadrul Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 6 cu d-na Petra Mihaela Călin - reprezentant 

al AgenŃiei pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială a Municipiului Bucureşti în cadrul Comisiei pentru ProtecŃia 

Copilului Sector 6 

  

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

łinând cont de Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

Văzând adresa nr. 8835/01.07.2013 înregistrată la Primăria Sectorului 6 cu nr. 23577/11.07.2013; 

În conformitate cu prevederile art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se modifică Anexa la H.C.L. Sector 6 nr. 94/20.06.2013 în sensul înlocuirii d-lui Cornel 

Truşcă, reprezentantul AgenŃiei pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială a Municipiului Bucureşti, având calitatea 

de membru în cadrul Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 6 cu d-na Petra Mihaela Călin - 

reprezentant al AgenŃiei pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială a Municipiului Bucureşti în cadrul Comisiei 

pentru ProtecŃia Copilului Sector 6. 

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 94/20.06.2013 rămân 

neschimbate. 

Art. 3. (1) DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Comisia pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competenŃelor. 

           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                     Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 120   

Data: 29.08.2013 
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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 

 

HOTĂRÂREA 

de modificare a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10 din 29.01.2009 

privind constituirea Comisiei pentru examinarea profesională a persoanelor  

care doresc să obŃină calitatea de administrator de imobile 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Gospodărie  Locală; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

Luând în considerare dispoziŃiile art. 54 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi 

funcŃionarea asociaŃiilor de proprietari;  

  În baza art. 58 din Anexa la H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de proprietari; 

În conformitate cu art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10 din 29.01.2009 privind constituirea 

Comisiei pentru examinarea profesională a persoanelor care doresc să obŃină calitatea de administrator 

de imobile, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 151 din 27.10.2011 astfel că Anexele 

nr. 1, 2 şi 3 se înlocuiesc cu Anexele nr. 1, 2  şi 3 din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10 din 29.01.2009 rămân 

neschimbate. 

Art. 3. Începând cu data aprobării prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 151/2011 

se abrogă. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Gospodărie Locală vor duce la îndeplinire  prevederile 

prezentei hotărâri conform competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

Nr.: 121 

Data: 29.08.2013 
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ANEXA NR. 1 

la H.C.L. Sector 6 nr. 121/29.08.2013 

 

 

 

 

COMPONENłA COMISIEI DE EXAMINARE 

 

 

 

1. Preşedinte: Director DirecŃia Gospodărie  Locală 

 

2. Membru:    Director DirecŃia RelaŃii Publice şi Informare  

 

3. Membru:    Şef Serviciul Îndrumare şi Control AsociaŃii de Proprietari 

 

4. Membru:    Şef  Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ 

 

5. Membru:    Şef Serviciul Economic 

 

6. Membru:    Şef Serviciul Managementul Resurselor Umane 

   

7. Membru:    Şef Serviciul Autoritate Tutelară 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Constantin Moisă 
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ANEXA NR. 2 

la H.C.L. Sector 6 nr. 121/29.08.2013 

 

 

 

 

COMPONENłA COMISIEI DE SOLUłIONARE A CONTESTAłIILOR 

 

 

 

1. Preşedinte:  Secretar Sectorul 6 

 

2. Membru:       Şef Serviciul Control ActivităŃi Publice Gospodăreşti şi Sanitar - Veterinar, 

Fitosanitar  

 

3. Membru: Şef Biroul RelaŃii Publice în Teritoriu  

 

4. Membru:      FuncŃionar din cadrul Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ 

 

5. Membru:   FuncŃionar din cadrul  Serviciului  Economic 

 

6. Membru:  FuncŃionar din cadrul Serviciului AutorizaŃii în ConstrucŃii 

 

7. Membru:  FuncŃionar din cadrul Serviciului Îndrumare şi Control AsociaŃii de 

Proprietari 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Constantin Moisă 
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ANEXA NR. 3 

la H.C.L. Sector 6 nr. 121/29.08.2013 

 

 

 

 

 

COMPONENłA SECRETARIATULUI TEHNIC 

 

 

 

 

1. FuncŃionar din cadrul Serviciului Îndrumare şi Control AsociaŃii de Proprietari 

 

2. FuncŃionar din cadrul Serviciului Îndrumare şi Control AsociaŃii de Proprietari 

 

3. FuncŃionar din cadrul Serviciului Îndrumare şi Control AsociaŃii de Proprietari 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Constantin Moisă 
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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 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcŃii  precum şi a Regulamentului de Organizare şi 

FuncŃionare 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; 

       - H.C.L. Sector 6 nr. 79/16.05.2013 privind transformarea Complexului socio-medical “Sfântul 

Nectarie” în Centrul MultifuncŃional de Sănătate “Sfântul Nectarie”- unitate socio-medicală în 

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

      -    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 art. 2, art. 3, art. 4 din 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 Justificare Organigramă cu nr. D/14037/18.07/2013, întocmit de către D.G.A.S.P.C. 

Sector 6; 
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 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: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă Organigrama, Statul de FuncŃii precum şi Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, conform Anexelor 

nr. 1 - 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă H.C.L. Sector 6 nr. 65/08.04.2013 privind 

aprobarea Organigramei şi Statului de FuncŃii ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6 precum şi H.C.L. Sector 6 nr. 163/18.08.2009 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6. 

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. (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 
Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 122 

Data: 29.08.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea nivelului alocaŃiei zilnice de hrană pentru persoanele instituŃionalizate 

în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic „Uverturii”,  în 

Complexul de Servicii Sociale ”Floare Roşie” precum şi în Centrul 

pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie” din cadrul DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în anul 2013 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;   

- Prevederile art. 3 din H.G. nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaŃiei zilnice de hrană 

pentru consumurile colective din instituŃiile publice de asistenŃă socială; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. 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; 

- Referatele întocmite de către DirecŃia ProtecŃie Socială din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6  cu nr. D/14873/31.07.2013 şi D/14875/31.07.2013 prin care se 

propune stabilirea nivelului alocaŃiei zilnice de hrană pentru persoanele instituŃionalizate din cadrul 

Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic „Uverturii”, 

Complexului de Servicii Sociale”Floare Roşie” precum şi din Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul 

Mucenic Fanurie”; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă nivelul alocaŃiei zilnice de hrană pentru Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic „Uverturii”, pentru Complexul de Servicii Sociale ”Floare 

Roşie” precum şi pentru Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie în anul 2013, în 

cuantum de 17 lei. 
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Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 123       

Data: 29.08.2013 
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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 

 

HOTĂRÂREA 

privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuŃiei lunare de întreŃinere în 

căminele pentru persoanele vârstnice, din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6 în anul 2013 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi PerformanŃă 

Administrativă a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011 – 

2018; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;   

- Prevederile punctului 3.1. din Anexa 1 la H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului 

instituŃiilor de asistenŃă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcŃionare a instituŃiilor de asistenŃă socială, precum şi a Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor OrdonanŃei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

- Ordinul nr. 246/27.03.2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile 

de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenŃiale pentru persoanele 

vârstnice; 

- H.G. nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreŃinere în căminele pentru persoanele vârstnice; 

- H.G. nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuŃiei de întreŃinere în 

instituŃiile de asistenŃǎ socialǎ,  datoratǎ de persoanele asistate sau de susŃinǎtorii legali ai acestora; 

- Prevederile art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Referatul Serviciului AsistenŃă Persoane Vârstnice înregistrat cu nr. D/14055/19.07.2013 prin care se 

propune stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuŃiei lunare de întreŃinere în 

căminele pentru persoanele vârstnice; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar/persoană în căminele pentru persoanele vârstnice, în 

cuantum de 2753 lei pentru anul 2013, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Se aprobă contribuŃia lunară de întreŃinere în cuantum de 1000 lei. 

(2) Persoanele care au venituri şi sunt îngrijite în cadrul căminelor pentru persoanele vârstnice 

datorează contribuŃia lunară de întreŃinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale 

lunare. 

(3) DiferenŃa până la concurenŃa valorii integrale a contribuŃiei lunare de întreŃinere (1000 lei) se 

va plăti de către susŃinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul căminelor, dacă realizează 

venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare de 600 lei. 

 Art. 3. ObligaŃia de plată a contribuŃiei lunare de întreŃinere în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a 

susŃinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de 

reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susŃinătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu 

executoriu. 

 Art. 4. Cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (3) (600 lei) se indexează prin Hotărâre de Guvern în 

funcŃie de indicele de creştere a preŃurilor de consum prognozat an/an anterior.  

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 124 

Data: 29.08.2013    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind stabilirea costului mediu lunar/persoană  în Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane 

cu Handicap Neuropsihic „Uverturii”, din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6 în anul 2013 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi PerformanŃă 

Administrativă a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011 – 

2018; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;   

- Prevederile punctului 2.2. din Anexa 1 la H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului 

instituŃiilor de asistenŃă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcŃionare a instituŃiilor de asistenŃă socială, precum şi a Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor OrdonanŃei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

- Prevederile art. 32  alin. (1) lit. c) din Legea nr. 448/2006 privind  protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

- H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatǎ, cu modificǎrile 

şi completǎrile ulterioare; 

- Ordinul nr. 599/2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate  pentru centrele rezidenŃiale, 

centrele de zi şi locuinŃele protejate pentru persoane adulte cu handicap; 

- Ordinul nr. 467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreŃinere în centrele rezidenŃiale pentru 

persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuŃiei lunare de întreŃinere datorate de adulŃii cu 

handicap asistaŃi în centre sau de susŃinătorii acestora; 

- Referatul înregistrat cu nr. D/14874/31.07.2013 întocmit de către DirecŃia ProtecŃie Socială din cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6  prin care se propune stabilirea 

costului mediu lunar/persoană  în Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap 

Neuropsihic „Uverturii”; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar/persoană în Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru 

Persoane cu Handicap Neuropsihic „Uverturii”, în cuantum de 3827 lei  pentru anul 2013, conform 

Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 125 

Data: 29.08.2013                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



118 

 

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 

 
HOTĂRÂREA 

privind încheierea Actului adiŃional nr. 1 la ConvenŃia de Colaborare încheiată între Centrul MultifuncŃional 

de Sănătate „Sfântul Nectarie” - Unitate socio -medicală şi AsociaŃia pentru Parteneriat şi AlianŃe 

Strategice LIFEGATE  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Centrului 

MultifuncŃional de Sănătate „Sfântul Nectarie”- Unitate socio-medicală; 

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

łinând seama de: 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 79/16.05.2013 privind transformarea Complexului Socio-

medical “Sfântul Nectarie” unitate socio-medicală în subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6, fără personalitate juridică, în Centru de Sănătate MultifuncŃional „Sfântul 

Nectarie”- unitate socio-medicală, unitate cu personalitate juridică, ordonator terŃiar de credite, în 

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

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 102/20.06.2013 privind aprobarea derulării şi finanŃării în 

anul 2013 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului ”Proiect de îmbunătăŃire 

a serviciilor socio-medicale la Centrul MultifuncŃional de Sănătate “Sfântul Nectarie-unitate socio-

medicală” desfăşurat în parteneriat cu AsociaŃia pentru Parteneriat şi AlianŃe Strategice LIFEGATE; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 

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

Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă încheierea Actului AdiŃional nr. 1 la ConvenŃia de Colaborare încheiată între 

Centrul MultifuncŃional de Sănătate “Sfântul Nectarie”- unitate socio-medicală şi AsociaŃia pentru 

Parteneriat şi AlianŃe Strategice LIFEGATE, potrivit Anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Centrul MultifuncŃional de Sănătate “Sfântul Nectarie”- unitate 

socio-medicală, vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri. 

      (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 126                                                                                               

Data: 29.08.2013  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind instituirea obligaŃiei de afişare la loc vizibil a elementelor de identificare 

a contractului de ocupare a domeniului public cu mijloace publicitare 

amplasate pe raza  administrativ - teritorială a Sectorului 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 Luând în considerare Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând seama de prevederile art. 35 - 47 din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea 

reglementărilor - cadru de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită A.D.P.D.U. Sector 6 ocuparea locurilor 

publice cu mijloace publicitare pe raza administrativ -teritorială a Sectorului 6, au obligaŃia afişării la loc 

vizibil a numărului contractului încheiat cu A.D.P.D.U. Sector 6, precum şi perioada de valabilitate a 

acestuia.   

 Art. 2. Prevederile art. 1 se aplică şi tuturor persoanelor fizice şi persoanelor juridice, care la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri deŃin contracte valabile de ocupare a locurilor publice cu mijloace 

publicitare. 

 Art. 3. Termenul pentru îndeplinirea obligaŃiei prevăzute la Art. 1 este de 60 de zile calendaristice 

de la data amplasării mijloacelor publicitare. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 127 

Data: 29.08.2013 
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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 

 

HOTĂRÂREA 

privind acordarea dreptului de folosinŃă al locului în parcările de reşedinŃă 

de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6  doar solicitanŃilor 

care fac dovada valabilităŃii inspecŃiei tehnice periodice a vehiculelor 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 Luând în considerare Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În baza prevederilor art. 9 din Anexa Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

124/2008, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul 

Municipiului Bucureşti şi abrogarea H.C.G.M.B. nr. 82/2008; 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 195/2002 – privind circulaŃia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dreptul de folosinŃă al locului în parcările de 

reşedinŃă de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6, care sunt administrate de A.D.P.D.U. Sector 

6, va fi acordat doar solicitanŃilor care fac dovada valabilităŃii inspecŃiei tehnice periodice  a vehiculelor. 

Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

Art. 3. Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                        Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 128                                

Data: 29.08.2013 
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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 

 

HOTĂRÂREA 

privind instituirea obligaŃiei achitării taxelor locale pentru toŃi solicitanŃii 

locurilor publice de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 Luând în considerare raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere prevederile art. 291 din Legea nr. 571/2003 – privind Codul Fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 112 din OrdonanŃa de Guvern nr. 92/2003 – privind Codul de 

Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită A.D.P.D.U. Sector 6 ocuparea locurilor 

publice de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6, au obligaŃia să facă dovada achitării taxelor 

locale pentru 12 luni anterioare datei încheierii contractului de ocupare a domeniului public sau datei 

prelungirii contractului prin act adiŃional, prin prezentarea certificatului de atestare fiscală din care să 

rezulte că nu figurează cu debite restante. 

 Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică persoanelor fizice şi persoanelor juridice care 

solicită ocuparea locurilor publice: 

a) – pentru desfăşurarea unor activităŃi de comercializare cu caracter sezonier (ocazional); 

b) – pentru activitatea de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare; 

c) – cu unităŃi de alimentaŃie publică şi terase de vară; 

d) – pentru prestări servicii; 

e) – pentru jocuri de noroc şi schimb valutar; 

f) – pentru depozite şi anexe la construcŃii; 

g) – pentru activităŃi de comercializare exclusivă de presă şi carte; 

h) – pentru organizare de şantier; 

i) – cu mijloace publicitare; 

j) – pentru cale suplimentară de acces; 

k)  – pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reşedinŃă. 

Art. 3. 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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Art. 4. Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 129                                                   

Dată: 29.08.2013 
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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 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Economu Athanase Stoicescu  nr. 46”, sector 

6, pentru construire locuinŃă , pe un teren în suprafaŃă de 108 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

DirecŃiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Economu Atanase Stoicescu nr. 46”,  Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

37758/5/3;26/10/2012 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

              łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită 

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012;           

             În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada Economu Athanase Stoicescu nr. 46”, 

sector 6, pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 108 m.p., proprietate privată persoană 

fizică. 

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

Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă 

în discuŃie, devin nule de drept. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 
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           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 130       

Data: 29.08.2013 
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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 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul IndependenŃei nr. 313”, sector 6, pentru 

construire imobil cu funcŃiunea de centru de cercetări avansate pe un teren în  

suprafaŃă de 598264 m.p., proprietate domeniul public al statului 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

DirecŃiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - “Splaiul 

IndependenŃei nr. 313”,  Sector 6; 

Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 19788/8/4 

din 15/07/2013 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al Sectorului 6; 

             łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită 

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012;           

             În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Splaiul IndependenŃei nr. 313”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcŃiunea de centru de cercetari avansate pe un teren în suprafaŃă de 598264 m.p., 

proprietate domeniul public al statului. 

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

Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă 

în discuŃie, devin nule de drept. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 
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           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                          Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 131        

Data: 29.08.2013 
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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 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Plevnei nr. 228A”, sector 6 

pentru construire imobil cu funcŃiunea de birouri pe un teren în suprafaŃă de 341 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

DirecŃiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - “Calea 

Plevnei nr. 228A”,  sector 6; 

Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 12450/7/7 

din 22/04/2013 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al Sectorului 6; 

              łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită 

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012;           

             În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Calea Plevnei nr. 228A”, sector 6, pentru 

construire imobil cu funcŃiunea de birouri pe un teren în suprafaŃă de 341 m.p., proprietate privată 

persoană juridică. 

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

Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă 

în discuŃie, devin nule de drept. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 
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           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 132    

Data: 29.08.2013 
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