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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1240 din 21.11.2013 

 

 Având în vedere referatul de specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor 

Umane şi Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii  -  Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism nr. 

8564/1/2358/20-11-2013; 

 Văzând procesul-verbal al Comisiei de concurs de management la Teatrul Evreiesc de 

Stat nr. PMB-DMRU 8404/1/13.11.2013; 

 În aplicarea prevederilor art. 20 (5) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 68/2013, precum şi ale 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 

instituţiile publice de cultură; 

 

 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 administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de management la Teatrul Evreiesc de Stat, 

fiind declarat câştigător Planul de management al doamnei Morgenstern Emilia Maia Ninel 

care a obţinut nota 9,29. 

 Art.2 Se aprobă Planul de management declarat câştigător, prevăzut la art. 1, pentru o 

durată cuprinsă între data semnării contractului de management şi 31.12.2016, conform Anexei* 

la prezenta dispoziţie, care face parte integrantă din aceasta. 

 Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Direcţia 

Generală Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism şi doamna Morgenstern 

Emilia Maia Ninel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 
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PRIMAR GENERAL, 

Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

DIRECŢIA MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE 

DIRECŢIA CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, 

TURISM 

 

  

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV 

 

GETA DRĂGOI 

 

EMANUEL ALECSANDRU 

PAPAGHEORGHIU 

 

  

  

  

AVIZAT 

DIRECŢIA JURIDIC 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

ADRIAN IORDACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.pmb.ro/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1246 din 26.11.2013 

 

 Având în vedere referatul de specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor 

Umane şi Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Învăţământ,Turism nr. 

8656/1/2368/25.11.2013; 

 Văzând procesul-verbal al Comisiei de concurs de management la Teatrul Ion Creangă 

nr. PMB-DMRU 8404/1/13.11.2013; 

 Luând act de procesul-verbal al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de 

management la Teatrul Ion Creangă nr. PMB - DMRU 8655/1/25.11.2013; 

 În aplicarea prevederilor art. 20 (5) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 68/2013, precum şi ale Hotărârii 

Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 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 

instituţiile publice de cultură; 

 

 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 administraţiei publice locale nr, 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de management la Teatrul Ion Creangă, fiind 

declarat câştigător Planul de management al domnului Ghimişi Lucian care a obţinut nota 9,31. 

 Art 2 Se aprobă Planul de management declarat câştigător, prevăzut la art. 1, pentru o 

durată cuprinsă între data semnării contractului de management şi 31.12.2016, conform Anexei* 

la prezenta dispoziţie, care face parte integrantă din aceasta. 

 Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Direcţia 

Generală Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism şi domnul Ghimişi Lucian 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 
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PRIMAR GENERAL, 

Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

DIRECŢIA MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE 

DIRECŢIA CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, 

TURISM 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

  

GETA DRĂGOI EMANUEL ALECSANDRU 

PAPAGHEORGHIU 

  

  

  

AVIZAT 

DIRECŢIA JURIDIC 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

ADRIAN IORDACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

http://www.pmb.ro/
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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1326/06.12.2013 

 

 Privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea de activităţi temporare de ordine şi siguranţă 

publică, conform prevederilor Legii poliţiei locale nr. 155/2010, executate de către Direcţia 

Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti. 

 

 Având în vedere Referatul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului 

Bucureşti; 

 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, a prevederilor art. 3 alin.2 

şi art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi 

Control a Municipiului Bucureşti şi Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 

 În conformitate cu prevederile art. 63 alin.5 lit.d) şi ale art. 68 din Legea administraţiei 

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE 

 

 Art.1. Începând cu data de 01.12.2013 se aprobă tarifele pentru efectuarea de activităţi 

temporare de ordine şi siguranţă publică, dispecerizare, monitorizare, circulaţie (restricţii 

evenimente), supraveghere, monitorizare video, fluidizare trafic executate de către Direcţia 

Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti care stau la baza contractelor, 

convenţiilor, protocoalelor încheiate cu terţi, potrivit anexei care face parte integrantă din 

prezenta dispoziţie. 

 

 Art.2. Sumele provenite din prestările de servicii menţionate la art.1 se fac venit la bugetul 

Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 3. Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

 

PRIMAR GENERAL,  

 

Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU 

 

  

 SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Toma TUDOR  
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ANEXĂ LA DISPOZIŢIA nr. 1326/06.XII.2013 

 

Stabilirea contravalorii activităţilor temporare de ordine şi linişte publică, dispecerizare, 

monitorizare, circulaţie rutieră (restricţii evenimente), supraveghere, monitorizare video, fluidizare 

trafic, tarif care va fi aplicat în contracte, convenţii, protocoale, încheiate între Direcţia Generală 

de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti şi terţi 

 

I.  În domeniul siguranţei publice contravaloarea activităţilor se va percepe pe oră: 

a) agent ordine publică (uniforma, tomfă, mijloace de comunicaţie, dotare echipament 

specific) = 12 lei/oră; 

b) inspector = 15 lei/oră (aceeaşi dotare); 

c) agent ordine publică, inspector care au în dotare şi autoturism = 20 lei/oră; 

d) la evenimentele competiţionale sportive agent ordine publică =/14 lei/oră. 

 

II. În domeniul circulaţiei rutiere, contravaloarea activităţilor se va percepe pe oră/km: 

a) fluidizare, restricţii trafic, pentru solicitări cu caracter temporar, evenimente = 12 

lei/oră/agent circulaţie; 

b) agent circulaţie rutieră, inspector care au în dotare şi autoturism = 20 lei/oră; 

c) inspector = 15 lei/oră; 

d) pentru misiuni însoţire auto/moto se va percepe suplimentar = 10 lei/km. 
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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1358 din 18.XII.2013 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - 

Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism nr. 2539/17.12.2013; 

 În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 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 

instituţiile publice de cultură; 

 Ţinând cont de prevederile DPG nr. 996/18.09.2013, privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi desfăşurare a concursului de management şi de soluţionare a 

contestaţiilor pentru instituţiile publice de cultură de interes local al municipiului 

Bucureşti: Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Excelsior, Opera Comică 

pentru Copii; 

 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 administraţiei 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 - instituţie publică de cultură de interes local al Municipiului 

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

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

afişarea pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro) - secţiunea Acte 

normative şi a Operei Comice pentru Copii (www.operacomică.ro), precum şi prin afişare la 

sediul Primăriei Municipiului Bucureşti şi al instituţiei pentru care se organizează concursul. 

http://www.operacomică.ro/
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 Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism şi Opera Comică 

pentru Copii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, care se comunică şi 

Direcţiei Managementul Resurselor Umane. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1359 din 18.XII.2013 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - 

Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism nr. 2532/17.12.2013; 

 În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 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 

instituţiile publice de cultură; 

 Ţinând cont de prevederile DPG nr. 996/18.09.2013, privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi desfăşurare a concursului de management şi de soluţionare a 

contestaţiilor pentru instituţiile publice de cultură de interes local al municipiului 

Bucureşti: Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Excelsior, Opera Comică 

pentru Copii; 

 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 administraţiei 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 - instituţie publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti, 

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

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

afişarea pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro) - secţiunea Acte 

normative şi a Teatrului Excelsior (www.teatrul-excelsior.ro), precum şi prin afişare la sediul 

Primăriei Municipiului Bucureşti şi al instituţiei pentru care se organizează concursul. 

http://www.teatrul-excelsior.ro/
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 Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism şi Teatrul 

Excelsior vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, care se comunică şi Direcţiei 

Managementul Resurselor Umane. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 PRIMAR GENERAL 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. : 1362 din 21.XII.2013 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - 

Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism nr. 2541/17.12.2013; 

 În aplicarea prevederilor O.U.G, nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 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 

instituţiile publice de cultură; 

 Ţinând cont de prevederile DPG nr. 1107/21.10.2013 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi desfăşurare a concursului de management şi de soluţionare a 

contestaţiilor pentru instituţiile publice de cultură de interes local al municipiului 

Bucureşti: Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Muzeul Naţional al Literaturii Române şi 

Muzeul 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 administraţiei 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 Naţional al Literaturii Române - instituţie publică de cultură de interes local al 

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

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

afişarea pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro) - secţiunea Acte 

normative şi a Muzeului Naţional al Literaturii Române (www.mnlr.ro), precum şi prin afişare la 

sediul Primăriei Municipiului Bucureşti şi al instituţiei pentru care se organizează concursul. 

http://www.pmb.ro/
http://www.mnlr.ro/
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 Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism şi Muzeul 

Naţional al Literaturii Române vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, care se 

comunică şi Direcţiei 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 

 

http://www.pmb.ro/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 PRIMAR GENERAL 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. : 1363 din 21.XII.2013 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii -

Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism nr. 2543/17.12.2013 ; 

 În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 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 

instituţiile publice de cultură; 

 Ţinând cont de prevederile DPG nr. 1107/21.10.2013 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi desfăşurare a concursului de management şi de soluţionare a 

contestaţiilor pentru instituţiile publice de cultură de interes local al municipiului 

Bucureşti: Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Muzeul Naţional al Literaturii Române şi 

Muzeul 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 administraţiei 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- instituţie publică de cultură de interes local al Municipiului 

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

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

afişarea pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro) - secţiunea Acte 

normative şi a Muzeului Municipiului Bucureşti (www.muzeulbucurestiului.ro), precum şi prin 

afişare la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti şi al instituţiei pentru care se organizează 

concursul. 

http://www.pmb.ro/
http://(www.muzeulbucurestiului.ro/
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 Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism şi Muzeul 

Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, care se 

comunică şi Direcţiei 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 

  

http://www.pmb.ro/
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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr. 1353 din 17.12.2013 

 

 Având în vedere referatul de specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor 

Umane şi Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism nr 

9404/1/2517/16.12.2013 ; 

 Văzând procesul-verbal al Comisiei de concurs de management la Biblioteca 

Metropolitană Bucureşti nr. PMB - DMRU 8957/1/05.12.2013; 

 Luând act de procesul-verbal al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de 

management la Biblioteca Metropolitană Bucureşti nr. PMB - DMRU 9378/1/16.12.2013; 

 În aplicarea prevederilor art. 20 (5) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 68/2013, precum şi ale 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 

instituţiile publice de cultură; 

  

 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 administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de management la Biblioteca 

Metropolitană Bucureşti, fiind declarat câştigător Planul de management al doamnei Râpeanu 

Anca Cristina care a obţinut nota 9,14. 

 Art.2 Se aprobă Planul de management declarat câştigător, prevăzut la art. 1, pentru o 

durată cuprinsă între data semnării contractului de management şi 31.12.2017, conform Anexei* 

la prezenta dispoziţie, care face parte integrantă din aceasta. 

 Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Direcţia 
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Generală Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism şi doamna Râpeanu Anca 

Cristina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

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 

  

http://www.pmb.ro/
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind prelungirea contractului de închiriere încheiat în baza Hotărârii CGMB nr. 352/2009 

pentru imobilul situat în Splaiul Independenţei nr.291-293, sector 6, Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 352/22.10.2009 privind aprobarea 

contractului de închiriere a imobilului situat în Splaiul Independenţei nr. 291-293, sector 6, 

Bucureşti, precum şi de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 200/29.11.2012 privind prelungirea 

contractului de închiriere aprobat prin Hotărârea C.G.M.B, nr. 352/22.10.2009; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. (1) lit, h) şi art 46 alin (2) lit, a) din Legea nr 

273/2006 privind finanţele publice locale; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere încheiat în baza Hotărârii C.G.M.B. 

nr. 352/2009, cu modificările ulterioare, pentru imobilul situat în Splaiul Independenţei nr. 291-

293 sector 6, până la 01.02.2014. 

 Art. 2 Se aprobă exercitarea de către Municipiul Bucureşti a opţiunii de cumpărare a 

imobilului situat în Splaiul Independenţei nr 291-293, sector 6, Bucureşti, conform prevederilor 

art. 18.5 din Contractul de închiriere încheiat în baza Hotărârii C.G.M.B. nr. 352/2009 cu 

modificările ulterioare. 

 Art.3 Se mandatează Primarul General al Municipiului Bucureşti să desfăşoare toate 

procedurile legale în vederea achiziţionării imobilului din Splaiul Independenţei nr. 291-293, 

sector 6, Bucureşti, până la 01 02.2014. 

 Art.4 Primarul General va prezenta spre aprobare Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti forma negociată a contractului de vânzare-cumpărare pentru imobilul din Splaiul 

Independenţei nr 291-293, sector 6, Bucureşti. 

 Art.5 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să negocieze nivelul 

chiriei pentru imobilul situat în Splaiul Independenţei nr. 291-293, sector 6, Bucureşti. 



22 

 

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

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

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  10.12.2013 

Nr. 299 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local Sector 5 să achiziţioneze pentru şi în numele Municipiului 

Bucureşti imobilul teren în suprafaţă de 500 mp. (499,79 mp din măsurători) situat în Municipiul 

Bucureşti, str. Şerbota nr 10, sector 5 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor generali; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se împuterniceşte Consiliul Local Sector 5 să achiziţioneze în numele şi pentru 

Municipiul Bucureşti imobilul teren în suprafaţă de 500 mp (499,79 mp din măsurători) situat în 

Municipiul Bucureşti, Str. Şerbota nr. 10, sector 5, înscris în Cartea Funciară nr. 17944 conform 

încheierii nr. 2122/06.03.2002, identificat conform anexei* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Bucureşti. 

 Art.3 Se aprobă transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 5 a imobilului 

prevăzut la art. 1, în vederea desfăşurării activităţii Liceului Teoretic Ştefan Odobleja. 

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

Bucureşti, Consiliul Local Sector 5, Liceul Teoretic Ştefan Odobleja vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 10.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 10.12.2013 

Nr. 300 

 

 

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

http://www.pmb.ro/
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local Sector 5 să achiziţioneze pentru şi în numele Municipiului 

Bucureşti imobilul teren în suprafaţă de 324 mp situat în Municipiul Bucureşti, Calea 13 

Septembrie nr. 146 A, sector 5. 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor generali; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se împuterniceşte Consiliul Local Sector 5 să achiziţioneze în numele şi pentru 

Municipiul Bucureşti imobilul teren în suprafaţă de 324 mp situat în Municipiul Bucureşti, Calea 

13 Septembrie nr. 146 A, sector 5, identificat conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti. 

 Art.3 Se aprobă transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 5 a imobilului 

prevăzut la art. 1. 

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

Bucureşti, Consiliul Local Sector 5, Administraţia Domeniului Public Sector 5 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

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

Bucureşti din data de 10.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 10.12.2013 

Nr. 301 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local Sector 5 să achiziţioneze pentru şi în numele Municipiului 

Bucureşti imobilul teren în suprafaţă de 218,7 mp din acte, iar din măsurători 240 mp, situat în 

Municipiul Bucureşti, Str. Sf. Elefterie nr. 41, sector 5. 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor generali; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se împuterniceşte Consiliul Local Sector 5 să achiziţioneze în numele şi pentru 

Municipiul Bucureşti imobilul în suprafaţă de 218,7 mp din acte, iar din măsurători 240 mp situat 

în Municipiul Bucureşti, Str. Sf. Elefterie nr 41, sector 5, înscris în cartea funciară nr. 60058, nr. 

cadastral 218057, cu numerele de încheiere 235607/02.05.2011, 25519/30.09.2013, 

31224/21.11.2013, emise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti, identificat 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti. 

 Art.3 Se aprobă transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 5 a imobilului 

prevăzut la art. 1 în vederea desfăşurării activităţii S C Economat Sector 5 S.R.L. 

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

Bucureşti, Consiliul Local Sector 5, S.C. Economat Sector 5 S.R.L. vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 10.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 10.12.2013 

Nr. 302 

 

 

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

http://www.pmb.ro/
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe 

perioada ianuarie 2014 - martie 2014 

 

 Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului Bucureşti; 

 Conform prevederilor: 

- Art. 9 alin. (1) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 673/2002; 

- Art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/2005, 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada ianuarie 2014 - martie 2014. 

 

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

Bucureşti din data de 18.12.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.12.2013. 

Nr. 303 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2013 şi vărsămintele corespunzătoare 

din secţiunea de funcţionare în secţiunea de dezvoltare, conform anexei 1.1.1* care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre . 

 Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, conform anexei 1.1.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului creditelor externe conform anexei 1.1.3 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4 Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor şi anexelor la bugetele acestora care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5 Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale este 0. 

 Art.6 Ordonatorul principal de credite, aparatul său de specialitate şi instituţiile de interes 

local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 18.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  18.12.2013 

Nr.304 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2013 pentru stabilirea 

unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi 

şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în 

coordonarea Guvernului ori a ministerelor la aparatul de specialitate al Primarului General, 

aparatul permanent de lucru al CGMB şi la serviciile/ instituţiile publice de interes local ale 

Municipiului Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea 

unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi 

şi reducerea cheltuielilor la instituţiile si autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în 

coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

 Ţinând seama de avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 28354/2013 privind 

funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin.(3) lit b) şi art. 45 alin. (1) din Legea 

administraţiei 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 reducerea numărului total de posturi al aparatului de specialitate al 

Primarului General de la 1027 posturi la 993 posturi, din care 112 posturi de conducere, precum 

şi structura funcţională rezultată al acestuia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare corespunzătoare, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2, la prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Se aprobă numărul total de posturi, precum şi structura funcţională rezultată, 

transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare corespunzătoare, ale 

instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, după cum urmează: 

(1) Se aprobă reducerea numărului total de posturi al Administraţiei Străzilor Bucureşti de 

la 490 posturi la 452 de posturi, din care 34 posturi de conducere, precum şi structura funcţională 

rezultată a acesteia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

corespunzătoare ,conform anexelor 3.a şi 3.b. 

 (2) Se aprobă reducerea numărului total de posturi al Administraţiei Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane Bucureşti de la 405 posturi la 379 posturi şi majorarea numărului posturilor 

de conducere de la 23 posturi la 24 posturi, prin înfiinţarea postului de conducere "şef serviciu 

juridic, contencios, administrativ,cauze comerciale"
 
pentru punerea în aplicare a sentinţei civile 

nr. 4525/2010. 

 (2.1.) Se aprobă reducerea numărului posturilor de conducere al Administraţiei Cimitirelor 

şi Crematoriilor Umane Bucureşti de la 24 posturi la 23 posturi, în aplicarea art 3 (3) lit.b), (4) şi 

(6) din O.U.G. nr. 77/2013, precum şi structura funcţională rezultată a acesteia, transpusă în 

statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare corespunzătoare, conform anexelor 

4a şi b. 

 (3) Se aprobă reducerea numărului total de posturi al Administraţiei Grădina Zoologică 

Bucureşti de la 85 posturi la 73 posturi, din care 6 posturi de conducere, precum şi structura 

funcţională rezultată a acesteia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare corespunzătoare, conform anexelor 5.a şi 5.b 

 (4) Se aprobă reducerea numărului total de posturi al Administraţiei Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti de la 677 posturi la 620 posturi, din care 36 posturi de conducere, precum şi 

structura funcţională rezultată a acesteia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare corespunzătoare , conform anexelor 6.a şi 6.b. 

 (5) Se aprobă reducerea numărului total de posturi al Autorităţii pentru Supravegherea şi 

Protecţia Animalelor Bucureşti de la 251 posturi la 100 posturi, din care 12 posturi de conducere, 

precum şi structura funcţională rezultată a acesteia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul 

de organizare şi funcţionare corespunzătoare, conform anexelor 7.a şi 7.b. 

 (6) Se aprobă menţinerea numărului total de 35 posturi al Centrului de Protecţie a 

Plantelor Bucureşti, din care 4 posturi de conducere, precum şi structura funcţională rezultată a 

acestuia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

corespunzătoare, conform anexelor 8 a şi 8.b. 

 (7) Se aprobă reducerea numărului total de posturi al Clubului Sportiv Municipal Bucureşti 

de la 67 de posturi la 63 de posturi, din care 8 posturi de conducere, precum şi structura 

funcţională rezultată a acestuia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare corespunzătoare , conform anexelor 9.a şi 9.b. 
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 (8) Se aprobă menţinerea numărului total de 140 posturi al Administraţiei Fondului 

Imobiliar, din care 17 posturi de conducere , precum şi structura funcţională rezultată a acesteia, 

transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare corespunzătoare, 

conform anexelor 10.a şi 10.b. 

 (9) Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP este instituţie 

autonomă, conform Hotărârii CGMB nr. 112/2012 şi nu se aplică prevederile OUG nr. 77/2013. 

 (10) Se aprobă reducerea numărului total de posturi al Teatrului de Comedie de la 115 

posturi la 106 posturi, din care 11 posturi de conducere, precum şi structura funcţională rezultată 

a acestuia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

corespunzătoare, conform anexelor 11 a şi 11 b. 

 (11) Se aprobă reducerea numărului total de posturi al Teatrului Municipal "Lucia Sturdza 

Bulandra" de la 141 posturi la 137 posturi, din care 12 posturi de conducere, precum şi structura 

funcţională rezultată a acestuia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare corespunzătoare,conform anexelor 12.a şi 12.b. 

 (12) Se aprobă reducerea numărului total de posturi al Tineretului "Metropolis" de la 68 de 

posturi la 65 de posturi, din care 5 posturi de conducere, precum şi structura funcţională rezultată 

al acestuia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

corespunzătoare, conform anexelor 13.a şi 13b. 

 (13) Se aprobă menţinerea numărului total de 41 posturi al Operei Comice pentru Copii, 

din care 5 posturi de conducere, precum şi structura funcţională rezultată a acesteia, transpusă 

în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare corespunzătoare, conform 

anexelor 14.a şi 14.b. 

 (14) Se aprobă menţinerea numărului total de posturi al Centrului de Proiecte Culturale al 

Municipiului Bucureşti - ARCUB de 35 posturi, din care 4 posturi de conducere, precum şi 

structura funcţională rezultată a acestuia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare corespunzătoare, conform anexelor 15.a şi 15.b. 

 (15) Se aprobă reducerea numărului total de posturi al Muzeului Municipiului Bucureşti de 

la 152 posturi la 140 posturi, din care 12 posturi de conducere, precum şi structura funcţională 

rezultată a acestuia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

corespunzătoare, conform anexelor 16.a şi 16.b. 

 (16) Se aprobă reducerea numărului total de posturi al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti 

de la 210 posturi la 174 posturi, din care 19 posturi de conducere, precum şi structura funcţionala 

rezultată a acesteia transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

corespunzătoare, conform anexelor 17.a şi 17.b. 

 (17) Se aprobă menţinerea numărului total de 9 posturi al Casei de Cultură "Friedrich 

Schiller", din care 1 post de conducere, precum şi structura funcţională rezultată a acesteia, 

transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare corespunzătoare, 

conform anexelor 18.a şi 18.b. 
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 (18) Se aprobă menţinerea numărului total de 5 posturi al Universităţii Populare "loan I. 

Dalles", din care 1 post de conducere, precum şi structura funcţională rezultată a acesteia, 

transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şt funcţionare corespunzătoare, 

conform anexelor 19.a şi 19.b. 

 (19) Se aprobă menţinerea numărului total de 31 posturi al Şcolii de Artă Bucureşti, din 

care 4 posturi de conducere, precum şi structura funcţională rezultată a acesteia, transpusă în 

statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare corespunzătoare, conform anexelor 

20.a şi 20.b. 

 (20) Se aprobă menţinerea numărului total de 28 posturi al Centrului de Creaţie, Artă şi 

Tradiţie al Municipiului Bucureşti, din care 3 posturi de conducere, precum şi structura 

funcţională rezultată a acestuia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare corespunzătoare, conform anexelor 21.a şi 21.b. 

 (21) Se aprobă reducerea numărului total de posturi al Centrului de Cultură "Palatele 

Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului" de la 66 posturi la 51 posturi, din care 6 posturi de 

conducere, precum şi structura funcţională rezultată a acestuia, transpusă în statul de funcţii şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare corespunzătoare, conform anexelor 22.a şi 22.b. 

 (22) Se aprobă menţinerea numărului total de 31 posturi al Administraţiei Monumentelor şi 

Patrimoniului Turistic, din care 4 posturi de conducere, precum şi structura funcţională rezultată a 

acesteia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

corespunzătoare, conform anexelor 23.a şi 23.b. 

 (23) Se aprobă reducerea numărului total de posturi al Muzeului Naţional al Literaturii 

Române de la 75 posturi ia 73 de posturi, din care 9 posturi de conducere, precum şi structura 

funcţională rezultată a acestuia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare corespunzătoare, conform anexelor 24.a şi 24.b. 

 (24) Se aprobă reducerea numărului total de posturi la Teatrul "CI. Nottara" de la 143 

posturi la 124 posturi, din care 15 posturi de conducere, precum şi structura funcţională rezultată 

a acestuia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

corespunzătoare, conform anexelor 25.a şi 25.b 

 (25) Se aprobă reducerea numărului total de posturi la Teatrul de Animaţie "Ţăndărică" de 

la 130 posturi la 84 posturi, din care 9 posturi de conducere, precum şi structura funcţională 

rezultată a acestuia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

corespunzătoare, conform anexelor 26.a şi 26.b. 

 (26) Se aprobă reducerea numărului total de posturi la Teatrul Excelsior de la 81 posturi la 

59 posturi, din care 7 posturi de conducere, precum şi structura funcţională rezultată a acestuia, 

transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare corespunzătoare, 

conform anexelor 27.a şi 27.b. 

 (27) Se aprobă reducerea numărului total de posturi la Teatrul Masca de la 103 posturi la 

59 posturi din care 7 posturi de conducere, precum şi structura funcţională rezultată a acesteia, 
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transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de funcţionare corespunzătoare, conform anexelor 

28.a şi 28.b 

 (28) Se aprobă reducerea numărului total de posturi la Teatrul Odeon de la 181 posturi la 

155 posturi, din care 13 posturi de conducere, precum şi structura funcţională rezultată a 

acestuia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

corespunzătoare, conform anexelor 29.a şi 29.b. 

 (29) Se aprobă reducerea numărului total de posturi la Teatrul Ion Creangă de la 134 

posturi la 114 posturi, din care 8 posturi de conducere , precum şi structura funcţională rezultată 

a acestuia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

corespunzătoare, conform anexelor 30. a şi 30. b. 

 (30) Se aprobă reducerea numărului total de posturi la Teatrul Mic de la 163 posturi la 118 

posturi, din care 14 posturi de conducere, precum şi structura funcţională rezultată a acestuia, 

transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare corespunzătoare, 

conform anexelor 31.a şi 31 b 

 (31) Se aprobă reducerea numărului total de posturi la Teatrul Evreiesc de Stat de la 100 

posturi la 97 posturi, din care 9 posturi de conducere, precum şi structura funcţională rezultată a 

acestuia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

corespunzătoare, conform anexelor 32.a şi 32.b 

 (32) Se aprobă reducerea numărului total de posturi la Teatrul de Revistă "Constantin 

Tănase" de la 187 posturi la 131 posturi, din care 11 posturi de conducere, precum şi structura 

funcţională rezultată a acestuia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare corespunzătoare, conform anexelor 33.a şi 33.b. 

 (33) Se aprobă reducerea numărului total de posturi la Circ &Variete Globus " Bucureşti de 

la 374 posturi la 209 posturi, din care 13 posturi de conducere, precum şi structura funcţională 

rezultată a acestuia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

corespunzătoare , conform anexelor 34.a şi 34.b. 

 (34) Se menţine numărul total de 2 posturi de consilier juridic gradul 1A, posturi de natură 

contractuală, aprobate pentru aparatul permanent de lucru al CGMB. 

 Art.3. Prin excepţie faţă de instituţiile publice de interes local al Municipiului Bucureşti 

prevăzute la art. 2 (1) - (33), se menţine numărul total de posturi şi se aprobă 

menţinerea/reducerea, după caz, a numărului posturilor de conducere la instituţiile publice 

finanţate din capitolul bugetar Învăţământ, Asigurări şi Asistenţă Socială, precum şi din capitolul 

Sănătate, indiferent de sursa de finanţare, respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Centrul de 

Proiecte şi Programe Educaţionale Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti, conform structurii 

funcţionale rezultată ale acestora transpuse în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare corespunzătoare, după cum urmează: 

 3.1 Se aprobă menţinerea numărului total de 73 posturi al Administraţiei Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti, din care 9 posturi de conducere, precum şi structura funcţională 

rezultată a acesteia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

corespunzătoare, conform anexelor 35.a şi 35. b. 
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 3.2 Se aprobă menţinerea numărului total de 48 de posturi la Centrul de proiecte şi 

programe educaţionale şi sportive pentru copii şi tineret Bucureşti, din care 6 posturi de 

conducere, precum şi structura funcţională rezultată a acestuia, transpusă în statul de funcţii şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare corespunzătoare , conform anexelor 36.a şi 36.b. 

 3.3 Se aprobă menţinerea numărului total de 780 posturi la Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială a Municipiului Bucureşti, din care 36 posturi de conducere precum şi structura 

funcţională rezultată a acesteia, transpusă în statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare corespunzătoare, conform anexelor 37 a şi 37.b. 

 Art.4 Anexele 1* - 37 a*. 37 b*. fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5 Hotărârile C.G.M.B. nr. 158/2013, nr, 43/2013, nr. 146/2012, nr. 233/2012, nr. 

208/2011, art.3 alin. (2) - (4) din H.C.G.M.B. nr. 244/2011, art.5 şi 6 din H.C.G.M.B. nr.117/2010. 

nr. 174/2010, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 286/2010, art.ll-VII din 

H.C.G.M.B. nr. 287/2010, nr. 288/2010, art.lll-VIII din H.C.G.M.B. nr.289/2010, nr. 290/2010, nr. 

291/2010, nr 292/2010, nr. 293/2010, nr, 294/2010, art.4 şi 5 din H.C.G.M.B nr.263/2009, 

modificată prin H.C.G.M.B. nr. 7/2010, nr. 295/2010, nr. 296/2010, nr. 322/2010, nr. 323/2010, 

nr. 218/2009, nr. 219/2009, nr 220/2009, nr. 221/2009, nr. 222/2009, nr. 223/2009, nr. 224/2009, 

nr 225/2009, nr, 226/2009, art.3 şi 4 din H.C G MB. nr. 227/2009, nr 229/2009, art.4 şi 5 din 

H.C.G.M.B. nr. 266/2009, art 2 şi 3 din H.C.G.M.B. nr. 171/2009, nr. 298/2009, nr 386/2009, art.3 

şi 4 din H.C.G.M.B. nr.295/2008, art.4 şi 5 din H.C.G.M.B. nr.348/2008, art.3 şi 4 din H.C.G.M.B. 

nr.60/2007, art. 3 şi 4 din H.C.G.M.B. nr. 90/2007, art.3 din H.C.G.M.B. nr. 221/2007, art. 4 şi 5 

din H.C.G.M.B. nr.354/2007, art.1 din H.C.G.M.B. nr. 224/2004 îşi încetează aplicabilitatea, 

precum şi orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri. 

 Art.6 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se stabileşte un termen de 30 de 

zile în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de art.107
A
1 din Legea nr. 188/1999 (r2) 

privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.  

 Art.7 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti, şi serviciile şi instituţiile publice de interes local ale Municipiului Bucureşti menţionate 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 18.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  18.12.2013 

Nr. 305 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Bucureşti, însuşit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 - prin introducerea bunurilor 

aferente Obiectivului de investiţii „ Contorizarea vânzării de energie termică - etapa I şi II" şi 

darea în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice a respectivelor bunuri 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - Direcţia Utilităţi 

Publice; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice, raportul Comisiei patrimoniu şi avizul 

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

În conformitate cu prevederile:  

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

completările ulterioare;  

-Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

judeţelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

-Ordinului nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului public de 

alimentare cu energie termică; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3), art. 119, art. 120 

şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 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 includerea în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Bucureşti bunurile aferente Obiectivului de investiţii „Contorizarea vânzării de 

energie termică - etapa I şi II" prezentate în anexa* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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Art.2 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti se va completa potrivit prevederilor art. 

1 din prezenta hotărâre. 

Art.3 Bunurile aferente Obiectivului de investiţii „Contorizarea vânzării de energie termică - 

etapa I şi II" realizat de Municipiul Bucureşti se dau în administrarea Regiei Autonome de 

Distribuţie a Energiei Termice -Bucureşti. 

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

Bucureşti şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice - Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 18.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  18.12.2013. 

Nr. 306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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

retransmiterea sectoarelor de drum naţional, având indicativele DN1 km 7+ 050-7+ 470 şi DN1 

km 7+ 470 - 12+ 000, din domeniul public al statului şi administrarea Departamentului pentru 

Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi 

administrarea Administraţiei Străzilor 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de adresa nr. 71517/25.10.2013 a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din România SA; 

 În conformitate cu prevederile:  

- Art. 22
1
 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

republicată; 

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

privind administraţia 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 solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea 

sectoarelor de drum naţional având indicativul DN1 km 7+ 050 - 7+ 470 şi DN1 km 7+ 470 -12+ 

000, cu datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din domeniul public al 

statului şi administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine în 

domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Administraţiei Străzilor. 

 Art.2 Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României 

prin grija Secretarului General al Municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti şi Administraţia Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 18.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  18.12.2013. 

Nr. 307 
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ANEXA LA HCGMB nr. 307/18.12.2013 

 

Date de identificare ale indicativului DN1 Km 7+050-7+470 şi ale indicativului DN1 Km 7+470-12+000, 

ce se retransmit 

din domeniului public al statului şi administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine în domeniului public 

al Municipiului Bucureşti şi administrarea Administraţiei Străzilor 

 

 

Limitele 

sectoarelor de drum naţional care se retransmit 

Persoana juridică de la care 

se retransmite 

sectorul de drum 

Persoana juridică 

Ia care se 

retransmite 

sectorul de drum 

Lungimea 

totală (km) 

Nr.MFP Cod de 

clasificaţie 

DN1 

(cuprins între str.C-tin Dobrogeanu Gherea/Elena 

Văcărescu şi str.Ion Ionescu de la Brad/bd. Aerogării) 

km 7+ 050-7+ 470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul Pentru 

Proiecte de Infrastructură şi 

Investiţii Străine (CIF 

31116081) 

Consiliul General al 

Municipiului 

Bucureşti  

(CUI 4267117) 

0,420 12143 

(parţial) 

8.12.03 

DN1 

(cuprins între str.Ion Ionescu de la Brad/bd.Aerogării şi 

şos.de centură-pasaj Otopeni)  

km 7+470-12+000 

Departamentul Pentru 

Proiecte de Infrastructură şi 

Investiţii Străine (CIF 

31116081) 

Consiliul General al 

Municipiului 

Bucureşti  

(CUI 4267117) 

4,53 12143 

(parţial) 

8.12.03 

 

 

http://sos.de/
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea predării unor elemente de logistică, prin transfer cu titlu gratuit şi contract de 

comodat între Primăria Municipiului Bucureşti şi Direcţia Generală  

de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Criminalistic 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Operaţiuni - Direcţia Apărare, Protecţie Civilă, 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 841/1995 privind procedurile de 

transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

administraţia 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 predarea unor elemente de logistică, prin transfer cu titlu gratuit şi contract de 

comodat, între Primăria Municipiului Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului 

Bucureşti - Serviciul Criminalistic, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data 18.12.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti  18.12.2013. 

Nr. 308 
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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Direcţia Generală Operaţiuni 

 Direcţia Apărare, Protecţie Civilă 

ANEXA la H.C.G.M.B. nr. 308/2013 

 

Materiale solicitate de către Direcţia Generală de Poliţie a Munucipiului Bucureşti 

Serviciul Criminalistic 

 

1.Materiale de categoria obiectelor de inventar şi mijloace fixe pentru care se va întocmi 

Contract de Comodat 

Sistem desktop 15 buc 

Laptop 3 buc 

Tastatura 15 buc 

Mouse 15 buc 

Carcasa ATX 3 buc 

Sursa ATX 3 buc 

Placa baza 3 buc 

Procesor 3 buc 

Memorie 3 buc 

Accelerator grafic 3 buc 

Hard disk 3 buc 

Unitate optică 3 buc 

Hard disk extern 3 buc 

  

2. Materiale consumabile ce se vor transfera cu titlu gratuit 

Încărcători acumulatori 2 buc 

Acumulatori pentru lampa portabilă 2 buc 

Lămpi electrice portabile 2 buc 

Hârtie foto color 20 buc 

Set iniţiere pentru mini laborator foto 7 buc 

Lampa cu lumină continuă 1 buc 

Corp cu acumulatori cu leduri 20 buc 

Cap scriere imprimantă 2 buc 

Cartuş imprimantă 213 buc 

Kit transfer imprimanta HP 1 buc 

Grip Nikon 1 buc 

  

Director General 

Cătălin Zoican 

Director 

Adrian Dragne 

 

  



41 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea ajustării preţului local de facturare a energiei termice furnizată consumatorilor  

non-casnici (agenţi economici), practicat de RADET Bucureşti 

 

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

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

Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe, raportul Comisiei pentru utilităţi publice şi 

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

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor publice de utilitate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 40 alin. (9) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare a energiei termice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 366/2006 privind instituirea preţurilor locale de 

referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 483/2008 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

nr. 215/2001 privind administraţia 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 preţul local de facturare a energiei termice furnizată consumatorilor non-

casnici (agenţi economici), practicat de RADET Bucureşti la un nivel de 329,30 lei/Gcal (fără TVA) 

pentru agenţi economici alimentaţi din PT urbane şi 296,49 lei/Gcal (fără TVA) pentru agenţii 

economici alimentaţi din PT proprii. 

 Art.2 Preţul local de facturare al energiei termice furnizată consumatorilor non-casnici (agenţi 

economici), practicat de RADET Bucureşti prevăzut la art. 1 se aplică de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri, pe o perioadă de un an. 
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 Art.3 (1) Energia termică livrată consumatorilor non-casnici (agenţi economici) va fi facturată 

lunar, conform consumului efectiv. 

 2) Plata facturilor de energie termică pentru încălzire se poate realiza în tranşe egale, cu 

acordul agenţilor economici. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 18.12.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  18.12.2013 

Nr. 309 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului Autorităţii Municipale de Reglementare  

a Serviciilor Publice (AMRSP) pe anul 2014 

 

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

raportul de specialitate comun al Direcţiei Utilităţi Publice şi Autorităţii Municipale de Reglementare a 

Serviciilor Publice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe, raportul Comisiei pentru utilităţi publice şi 

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

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 112/30.08.2012 pentru aprobarea extinderii activităţii Autorităţii Municipale 

de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul tuturor serviciilor comunitare de utilităţi 

publice din răspunderea Municipiului Bucureşti; 

- Actului Adiţional nr. 10/22.11.2013 la Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti, în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A., în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 245/26.09.2013; 

-Contractului de Concesiune Partea a IV a - Tariful, ale Clauzei 13.5 cu privire la încasarea şi plata 

cotei pentru Autoritatea de Reglementare Tehnică; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Autorităţii Municipale de 

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A., RADET Bucureşti, RATB, operatorii serviciului de transport persoane în regim de 

taxi, S.C. Luxten Lighting S.A. şi operatorii serviciului de salubrizare din Municipiul Bucureşti vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 18.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  18.12.2013 

Nr. 310 



45 

 

Anexa la HCGMB nr. 310/18.12.2013 

BUGET A.M.R.S.P. 2014 

 

Nr. 

Rd. 

DENUMIRE INDICATORI Prevederi 

Anul 2014 

(RON) 

A B C 

 TOTAL VENITURI 5 723 000 

 A.Venituri curente 5 675 000 

 - Cota din tariful licitat de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A, conform 

Contractului de Concesiune, Partea a IV a - Tarif şi HCGMB nr. 245 / 

2013 

2 475 000 

 - Cota fixă din tariful aprobat al operatorului serviciului public de 

producere, transport, distribututie şi furnizare a energiei termice, RADET, 

conform HCGMB nr. 112/2012 

1 350 000 

 - Cota fixă din tariful aprobat al operatorului serviciului de transport public 

local, RATB, conform HCGMB nr. 112 / 2012 

1 350 000 

 - Cota fixă din tariful licitat al operatorului serviciului de iluminat public 

local, conform HCGMB nr. 112 / 2012 

0 

 - Cota fixă din tariful licitat al operatorului serviciului public de salubrizare, 

conform HCGMB nr. 112 / 2012 

0 

 (1 EURO = 4,44 RON)  

 B.   - Sold reportat BUGET AMRSP 2013 500 000 

 TOTAL CHELTUIELI                                                             5 675 000 

 A. CHELTUIELI CURENTE 2014 5 575 000 

 CHELTUIELI PERSONAL 2 877 000 

 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII                2 698 000 

 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărire                   100 000 

 *Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional 2 373 000 

 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament 60 000 

 Reparaţii curente 95 000 

 Reparaţii capitale                                                0 

 Cărti şi Publicaţii                                            20 000 

 Alte cheltuieli                                               50 000 

 B. CHELTUIELI DE CAPITAL 100 000 

 Cheltuieli de capital 100 000 
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 Investiţii ale instituţiilor autonome şi activităţilor autofinanţate 100 000 

 D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 48 000 

 Rezerve, Excedent/Deficit 48 000 

 Rezerve 0 

 Excedent 48 000 

 Deficit 0 

 

* Din care: 120 000 Euro/an – pentru contractele cu cei trei membri ai Comisiei de Experţi conform 

HCGMB nr. 112/30.08.2012 

Bugetul AMRSP se împarte în mod egal pe cele IV trimestre şi eventualele excedente se reportează 

de la un trimestru la altul, cheltuielile putând fi făcute pe aceeaşi clasificaţie economică. 

 

DIRECŢIA UTILITĂŢI PUBLICE            AMRSP 

 

Director Executiv           Director General 

 

Cosmin GHEORGHIU         

 

Adrian CRISTEA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea unei 

înţelegeri de cooperare cu oraşul Betleem din Palestina 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaţii internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi 

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

Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H2-1/1245/20.03.2013 şi avizul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 90350/20.11.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. 2, lit. p), alin. 3 din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

hotărască cu privire la încheierea unei înţelegeri de cooperare cu oraşul Betleeem din Palestina. 

 (2) Înţelegerea va promova colaborarea în domeniile: dezvoltare economică şi investiţii, 

planificare urbană, protecţia mediului, cultură, educaţie, tineret, etc, potrivit competenţelor de care 

dispun şi în conformitate cu legislaţia în vigoare în România şi Palestina. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliuiui General al Municipiului 

Bucureşti din data de 18 12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  18.12.2013. 

Nr.311  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reglementarea situaţiei juridice a terenului situat în Calea Giuleşti nr.633, sector 6, şi 

transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile;  

- Art. 40 alin. (6) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

-Art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 120 din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art 1 Se declară ca bun aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti imobilul - teren 

în suprafaţă de 1506,04 mp, situat în Calea Giuleşti nr. 633, sector 6, identificat potrivit ridicării 

topografice ce constituie anexă* la prezenta hotărâre şi face parte din aceasta, aflat în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 Art.2 Se aprobă transmiterea terenului prevăzut la art.1 din administrarea Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în scopul construirii unei 

clădiri sociale de tip rezidenţial pentru persoane vârstnice. 

 Art.3 În situaţia în care în termen de 36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei nu s-au 

început lucrările de investiţii sau terenul nu este folosit conform destinaţiei prevăzute la art. 2. 

prezenta hotărâre se revocă de drept. 

 Art.4 Terenul care face obiectul transmiterii se predă, după intabularea bunului în Cartea 

funciară specială a municipiului Bucureşti, pe bază de protocol încheiat între comisia constituită prin 

dispoziţia Primarului General al Municipiului Bucureşti şi titularul dreptului de administrare. 

 Art.5 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti se modifică în mod corespunzător. 
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 Art.6 Imobilul prevăzut la art. 1 se va înscrie în Cartea funciară specială a Municipiului 

Bucureşti, prin grija Direcţiei Patrimoniu. 

 Art.7 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 18.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  18.12.2013 

Nr. 312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor situate în Şos Gării Căţelu nr 170B, Aleea 

Cioplea nr 3-5 şi str Alexander Von Humboldt nr 3, sector 3 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de solicitările Primăriei Sector 3 nr. 11696/25.11.2013 şi nr. 12017/29.11.2013 

privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor situate în Şos. Gării Căţelu nr. 170B - Cămin 3, 

Şos. Gării Căţelu nr. 170B - Cămin 4, Aleea Cioplea nr, 4, Aleea Cioplea nr 3-5 (2 cămine) şi Str. 

Alexander Von Humboldt nr. 3; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 120 din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se declară ca bunuri aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti imobile – 

terenuri din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  

 Art.2 Anexa la Hotărârea C.G.M.B nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti se modifică în mod corespunzător. 

 Art.3 Imobilele prevăzute la art. 1 se vor înscrie în Cartea Funciară Specială a Municipiului 

Bucureşti, prin grija Primăriei Sector 3, în numele municipiului Bucureşti în calitate de proprietar, cu 

drept de administrare Consiliul Local Sector 3. 
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 Art.4 Primarul General, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, şi Direcţia 

Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 18.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  18.12.2013 

Nr. 313 
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Anexa la HCGMB nr. 313/18.12.2013 

DATELE DE IDENTIFICARE  

ale imobilelor ce completează domeniul public al Municipiului Bucureşti, 

 

Nr. 

crt. 

Adresă imobil Mod dobândire Suprafaţă 

teren-mp 

Unităţi 

locative 

Suprafaţă 

construită la 

sol mp 

Suprafaţă 

desfăşurată -

mp 

Regim 

înălţime 

Valoare 

inventar-lei 

1 Aleea Cioplea nr. 4, bl. 

2, nr. cad. 6429, CF 

nr. 34756 

Contract donaţie 

nr. 4410/2002 

(teren + clădire 

1.451,67 50 552,20 2776,00 S+P+4E 4.330.738,00 

2 Şos. Gării Căţelu nr. 

170B (fost 170-174), 

cămin 3 nr. cad. 

6631/1 CF nr, 3613 

 

 

Contract donaţie 

teren nr 2574/2002 

şi Contract donaţie 

a clădirii nr 

2484/2002 

 

1.291,00 45 516,51 2679,21 S+P+4E 4.843.273,00 

3 Şos. Gării Căţelu nr. 

170B (fost 170-174, 

cămin 4, nr. cad. 66 

CF nr 36134 

1.290,00 45 517,62 2679,21 S+P+4E 4.843.273,00 

4 Aleea Cioplea nr. 3-5 

Cămin 1, nr. cad. 

2542, CF nr. 5442 

 

Contract donaţie nr 

6921/11.12.2001 

(teren + 2 clădiri) 

 

 

1312 

 

 

90 

527 2573,75 S+P+4E 4.272.049,00 

5 Aleea Cioplea nr. 3-5 

Cămin 2, nr. cad. 

2542, CF nr. 5442 

527 2573,75 S+P+4E 4.272.049,00 

6 Str. Alexander von 

Humbold nr. 3 

Contract donaţie nr 

1290/09.06.2003 

1480,00 62   P+4E 9.413.943,00 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Primarului General să demareze procedurile legale necesare aderării 

Municipiului Bucureşti la Reţeaua Oraşelor Sănătoase Europene, mişcare globală aflată sub 

jurisdicţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, începând cu faza a Vl-a, 2014-2018 

 

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

Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaţii internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) şi art. 45 alin. (2) din Legea 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se împuterniceşte Primarul General să demareze procedurile legale necesare aderării 

Municipiului Bucureşti la Reţeaua Oraşelor Sănătoase Europene, mişcare globală aflată sub 

jurisdicţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, începând cu faza a Vl-a, 2014-2018. 

 Art.2 În vederea aderării, Primarul General va dispune întocmirea, conform cerinţelor 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a următoarelor documente: Profilul de Oraş pe Criteriul Sănătăţii 

Populaţiei şi Planul de Dezvoltare a Bucureştiului ca Oraş Sănătos. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 18.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  18.12.2013. 

Nr. 314 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de a emite o hotărâre referitoare la trecerea Muzeului 

Naţional Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida" sub autoritatea  

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - 

Direcţia Cultură, învăţământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte sport, raportul Comisiei patrimoniu şi 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), alin. (6) lit. a) pct. 4 şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia 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 solicită Guvernului României să emită o hotărâre de Guvern privind trecerea Muzeului 

Naţional Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida" sub autoritatea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti. 

 Art.2 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

al acestuia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 18.12.2013 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  18.12.2013 

Nr. 315 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal B-dul Expoziţiei nr. 22-30 (fost 

B-dul Mărăşti nr. 65-67) - lot nr. 21752/1/5-10, sector 1 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 

1191952/09.10.2013, prin care domnul Arhitect Barba Octavian Vasile, în calitate de elaborator al 

documentaţiei de urbanism, solicită transmiterea acesteia spre aprobarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. în conformitate cu prevederile art I pct. 48 din Legea nr. 190/2013 care a 

completat şi modificat Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului: aviz de oportunitate 

nr. 44/25.05.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei: aviz nr. 36/2009; 

- Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti: adresa nr. 6536/659/23.01.2009; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz nr. 10903/567/14.05.2009; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 719865/28.03.2008; 

- Comisia tehnică de circulaţie: aviz nr. 1677/24102/30.01.2008; 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

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 

administraţiei 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 documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal B-dul Expoziţiei nr. 22-30 

(fost B-dul Mărăşti nr. 65-67) - lot nr. 21752/1/5-10, sector 1, în conformitate cu părţile componente 

ale documentaţiei de urbanism: avizul de urbanism al Arhitectului Şef nr.11/11.02.2011, prezentat în 

anexa 1, planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 şi 

regulamentul local de urbanism, reprezentând anexa 3. 

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

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

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri este valabil 5 (cinci) ani. 

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

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

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

 

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

Bucureşti din data de 18.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  18.12.2013. 

Nr. 316 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.pmb.ro/
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Humuleşti - Str. Sânpaul, sector 5 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de:  

- Primăria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti: Certificat de urbanism nr. 489-H/17.06.2010; 

- Primăria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti: Certificat de urbanism nr. 512-H/17.06.2010; 

- Primăria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti: Certificat de urbanism nr. 513 -H/17.06.2010; 

- Primăria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti: Certificat de urbanism nr. 161 - S/06.04.2011; 

- Primăria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti: Certificat de urbanism nr. 162-S/06.04.2011; 

- Primăria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti: Certificat de urbanism nr. 163 -S/06.04.2011; 

- Primăria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti: Certificat de urbanism nr. 164-S/06.04.2011; 

- Primăria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti: Certificat de urbanism nr. 165-S/06.04.2011; 

- Primăria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti: Certificat de urbanism nr. 166-S/06.04.2011; 

-Primăria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti:Certificat de urbanism nr. 296-S/20.05.2011; 

-Primăria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti:Certificat de urbanism nr. 297-S/20.05.2011; 

-Primăria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti:Certificat de urbanism nr. 298-S/20.05.2011; 

-Primăria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti'.Certificat de urbanism nr.649-S/31.08.2011; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei: aviz nr. 43/2009; 

-Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 

3458/291/09.10.2009; 

-Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 835900/19.06.2009; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr.1039237/12531/15.11.2011; 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

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

ulterioare; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str. Humuleşti - Str. Sânpaul, sector 5, în conformitate 

cu avizul de urbanism nr. 64/25.10.2011 cuprins în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre şi Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare, cuprins în anexa nr. 2. 

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

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

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

aprobate anterior. 

 Art.4 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri este valabil până la data 

aprobării unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 18.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  18.12.2013 

Nr. 317 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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Nr. K/1701/20.12.2013 

 

NOTĂ 

de rectificare a erorii materiale 

 

 În temeiul art. 71, alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

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

rectificarea erorii materiale apărută în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

197/28.11.2013 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile, aflate în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, în sensul că, după rectificare, la art. 1 lit. a), b) şi 

c) se va citi: 

 „a) Suprafaţa de 30662,94 mp către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1; 

 b) Suprafaţa de 52407,61 mp către Administraţia Domeniului Public Sector 1; 

 c) Suprafaţa de 8970,09 mp către Poliţia Locală Sector 1”. 

 

 

 

SECRETAR, 

 

Remus Alexandru Moldoveanu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  bbuuggeettuulluuii    ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee  vveenniittuurrii  şşii  cchheellttuuiieellii  aall  

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  ppee  aannuull  22001133  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

Direcţia Management Economic; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 În temeiul Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 5/ 2013 privind  bugetul de stat pe anul 2013, rectificată prin OUG 

17/20013; 

 În temeiul OUG nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea 

construirii de locuinţe proprietate personală; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

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

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform adresei nr. 105487/13.12.2013, transmisă de către Direcţia Regională a Finanţelor 

Publice Bucureşti, privind Decizia nr. 3737/13.12.2013 de repartizarea a sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru cheltuielile descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti 

pentru anul 2013; 

 Conform H.C.L.S.1 nr. 179/28.11.2013 privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei 

Galileea-Străuleşti din Bucureşti, situată în strada Nazarcea nr. 3, în vederea procurării şi montării 

clopotelor necesare; 

 Conform adresei nr. 427276/10.12.2013, transmisă de către Direcţia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 1, cu privire la majorarea veniturilor secţiunii de dezvoltare; 

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

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

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

2013 în suma de 1.256.494,20 mii lei se majorează cu suma de 999,34 mii lei devenind 

1.257.493,54 mii lei si este repartizat astfel : 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 844.297,47 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 413.196,07 mii lei; 

 

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

Municipiului Bucureşti în suma de 1.118.784,50 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel : 

 

 Veniturile bugetului local in sumă de 1.090.873,47 mii lei se majorează cu suma de 

990,59 mii lei devenind 1.091.864,06 mii lei şi sunt repartizate pe secţiuni, conform anexei nr.1.1, 

astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 813.902,37 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 277.961,69 mii lei; 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii în suma de 26.911,69 mii lei  se majorează cu suma de 8,75 mii lei devenind 

26.920,44 mii lei, conform anexei nr. 1.3 şi sunt repartizate pe secţiuni, astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 26.918,94 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1,50 mii lei; 

 

 Art.3. Cheltuielile bugetului general consolidat al  Consiliului Local Sector 1 în sumă de 

1.256.494,20 mii lei se majorează cu suma de 999,34 mii lei devenind 1.257.493,54 mii lei, 

conform anexei nr.1,  după cum urmează : 

 

 Bugetul local în sumă de 1.114.188,22 mii lei se majorează cu suma 990,59 mii lei 

devenind 1.115.178,81 mii lei şi este structurat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 

 

(1) 1.115.178,81 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.02, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.2.1, din care : 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 813.902,37 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  301.276,44 mii lei; 
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 (2) 47.368,51 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care : 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 42.430,64 mii lei; 

 -  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.937,87 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);  

 (3) 23.450,84 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care : 

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 22.819,40 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 631,44 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2; 1.2.1.2.3); 

 (4) 38.771,11 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, 

din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 38.771,11 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1; 1.2.1.3.2); 

 (5) 504,06 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care :  

 - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 465,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 39,06 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 

 (6) 46.991,72 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care : 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 20.026,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 26.965,72 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2); 

 (7) 324.215,70 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

 - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 293.857,15 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 30.358,55 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.1.1; 1.2.1.6.1.1.1; 1.2.1.6.1.1.2 ; 1.2.1.6.1.2; 1.2.1.6.1.2.1; 

1.2.1.6.1.2.2; 1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.3); 

 (8) 33.150,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 18.659,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 14.491,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2); 

 (9) 120.598,50 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 102.360,80 mii lei ; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 18.237,70 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3); 

 (10) 113.835,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care :   

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 106.793,50 mii lei; 
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 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.041,50 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4; 1.2.1.9.5); 

 (11) 210.528,43 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 

 -Secţiunea de funcţionare este în sumă de 14.478,58 mii lei; 

 -Secţiunea de dezvoltare este în sumă 196.049,85 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5; 1.2.1.10.6; 1.2.1.10.7; 

1.2.1.10.8); 

 (12) 152.923,00 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care :  

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 152.800,00 mii lei; 

 -  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 123,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.11 (1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2); 

 (13)   1.314,21 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 441,19 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 873,02 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2; 1.2.1.12.3); 

 (14)  1.527,73 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncţionale 87.02, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 0,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.527,73 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.13 (1.2.1.13.1). 

 Deficitul secţiunii de dezvoltare în valoare de 23.314,75 mii lei se acoperă din excedentul 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local 

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în 

limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după achitarea plăţilor 

restante se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor 

deliberative, astfel:  

 a) ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)”. 

 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii în sumă de 31.217,75 mii lei se majorează cu suma de 8,75 mii lei devenind 31.226,50 mii 

lei şi este repartizat pe secţiuni, conform anexei 1.4, astfel :  

 

(1) 31.226,50 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.10, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.4.1, din care: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 30.395,10 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 831,40  mii lei; 
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(2) 84,00 mii lei pentru Ordine şi Siguranţă Naţională capitolul 61.10, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 84,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.1 (1.4.1.1.1);  

 

 (3) 17.740,50 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care :  

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 17.577,10 mii lei;  

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 163,40 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.2 (1.4.1.2.1; 1.4.1.2.1.1; 1.4.1.2.1.2; 1.4.1.2.2; 1.4.1.2.2.1; 1.4.1.2.2.2; 1.4.1.2.3); 

 

 (4) 2.550,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă 2.550,00 mii lei, nerectificându-se;  

 

 (5) 10.852,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 10.184,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 668,00 mii lei, nerectificându-se. 

 

 Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de funcţionare în valoare de 3.476,16 mii lei este finanțat 

din excedentul anilor precedenți. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de dezvoltare în valoare de 829,90 mii lei este finanțat 

din excedentul anilor precedenți. 

 

 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2013 este în sumă de 111.088,23 mii lei 

lei, conform anexei nr. 1.5 şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

 (1) 111.088,23 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.06, conform anexei nr. 

1.5.1, din care : 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 111.088,23 mii lei; 

 

 (2)   111.088,23 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.5.1.1 (1.5.1.1.1). 

 

 Art.4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 406.434,89 mii lei, conform programului de 

investiţii publice, din care: 

  -   294.515,26 mii lei – buget local; 

 - 111.088,23 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi externe;   
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 - 831,40 mii lei –  suma alocată pentru instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii. 

 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul 

Multifuncţional Caraiman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1,  Serviciul  Secretariat General, Audienţe, 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 16.12.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:    199 

 Data:  16.12.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  eexxeeccuuţţiieeii  bbuuggeettuulluuii  ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  aall    

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  llaa  ddaattaa  ddee  3300  nnooiieemmbbrriiee  22001133  

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Management Economic; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 În temeiul Legii nr. 5/2013  privind bugetul de stat pe anul 2013, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul art.49, alin.(12) și (13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/06.02.2003 

privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind 

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

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Având în vedere Hotarârea Consiliului Local Sector 1 nr. 62/08.04.2013 privind aprobarea 

bugetului general consolidat pe anul 2013, cu rectificările ulterioare;  

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

nr. 215/2001 privind  administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 

30.11.2013, conform anexelor :  

 Venituri, conform anexei nr.1 (1.1 ; 1.2) ; 
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 Cheltuieli, conform anexelor nr. 2 (2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 2.5 ; 2.6 ; 2.7 ; 2.8 ; 2.9 ; 2.10 ; 2.11 ; 

2.12 ; 2.13 ; 2.14 ; 2.15 ; 2.16 ; 2.17 ; 2.18 ; 2.19 ; (2.19.1 ; 2.19.2 ; 2.19.3 ; 2.19.4 ; 2.19.5) ; 2.20 ; 

2.21 ; 2.22 ; 2.23 ; 2.24 ; 2.25 ; 2.26 ; 2.27 ; 2.28 ; 2.29 ; 2.30 ;2.31 ; 2.32 ; 2.33). 

 

 Art.2. Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.11.2013, conform 

anexelor : 

 Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4)   

 Cheltuieli, conform anexelor nr. 4. (4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4) 

 

 Art.3. Se aprobă execuţia bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la 

data de 30.11.2013, conform anexei nr. 5. 

 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, unităţile de învăţământ din Sectorul 1, Poliţia 

Locală a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, Administraţia Pieţelor Sector 1, 

Serviciul  Secretariat General, Audienţe, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 16.12.2013. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:     200 

 Data:  16.12.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoossttuurriilloorr  ddee  ccoommeerrcciiaalliizzaarree  aa  pprroodduusseelloorr  oobbţţiinnuuttee  îînn  ccaaddrruull  AAtteelliieerreelloorr  ddiinn  

NNaazzaarrcceeaa  GGrruupp,,  aappaarrţţiinnâânndd  DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  

SSeeccttoorr  11  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama şi de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă costurile de comercializare a produselor obţinute în cadrul Atelierelor din 

Nazarcea Grup, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 

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

 Art.2. Sumele obţinute din activitatea de comercializare potrivit art. 1 se fac venit la bugetul 

local al sectorului 1 al municipiului Bucureşti.  
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 Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 16.12.2013. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     201 

 Data:  16.12.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccooooppeerrăărriiii  îînnttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  pprriinn  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  

AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  şşii  AAssoocciiaaţţiiaa  CCaarriittaass  BBuuccuurreeşşttii,,  îînn  ssccooppuull  

ccoonnttiinnuuăărriiii  iimmpplleemmeennttăărriiii  PPrrooiieeccttuulluuii  CCeennttrruull  ccuu  mmoodduullee  ddee  ttiipp  ffaammiilliiaall  CCaassaa  SSff..  IIooaann  

 

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

Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Văzând prevederile Legii nr. 292/2011 – a asistenţei sociale;  

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

Regulamentul-cadrul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere solicitarea Asociaţiei Caritas Bucureşti nr. 1450/29.11.2013, înregistrată la 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 51248/29.11.2013; 

 Luând în considerare Decizia nr. 357/2011 a Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii 

sociale a Municipiului Bucureşti precum şi Licenţa provizorie Seria LP nr. 000906 eliberată pentru 

Asociaţia Caritas Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti, în scopul continuării 

implementării Proiectului Centrul cu module de tip familial Casa Sf. Ioan, conform Anexei nr. 1,  care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre, se 

împuterniceşte Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 1, convenţia de colaborare care se va încheia între Consiliul Local al 

Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia 

Caritas Bucureşti. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, Asociaţia Caritas Bucureşti şi Serviciul Secretariat General, Audienţe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 16.12.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:     202 

 Data:  16.12.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  PPaarrtteenneerriiaattuulluuii  îînncchheeiiaatt  îînnttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11,,  pprriinn  

DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  şşii  AAssoocciiaaţţiiaa  DDiiaaccoonniiaa--

AAşşeezzăămmâânnttuull  SSoocciiaall  PPaattrriiaarrhh  JJuussttiinniiaann  MMaarriinnaa  

 

 

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

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările și completările ulterioare;  

 Văzând prevederile Legii nr. 292/2011 – a asistenţei sociale;  

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

Regulamentul-cadrul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 383/2004 privind 

aprobarea Standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor 

violenţei în familie; 

 Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 36/2004 privind aprobarea 

cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Patriarhia Română-Asociaţia Diaconia, în vederea 

finanţării şi dezvoltării în comun a Proiectului „Aşezământul Social Justinian Marina”; 

 Având în vedere Decizia nr. 474/2013 a Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale 

a Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare solicitarea Asociaţiei Diaconia nr. 106/27.11.2013, înregistrată la 

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 50996/28.11.2013;  
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 În temeiul prevederilor art.45, alin (2), art. 81, alin (2) lit.n) şi ale art.115, alin.(1), lit.b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi compeltările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1.  Se aprobă continuarea derulării Parteneriatului încheiat între Consiliul Local  al 

Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia 

Diaconia-Aşezământul Social Justinian Marina, pe perioada de 1 an de la data prezentei hotărâri, 

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

 Art.2. În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre, se 

împuterniceşte primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 1 convenţia de colaborare care se va încheia între Consiliul Local al 

Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia 

Diaconia-Aşezământul Social Justinian Marina, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sectorul 1, Asociaţia Diaconia-Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina şi 

Serviciul Secretariat General-Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 16.12.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     203 

 Data:  16.12.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea Statului de funcţii al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 

  

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

către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Juridice şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;  

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

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 77/2013 

pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a 

numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub 

autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

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

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 



76 

 

 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asisenţă Socială şi Protecţia 

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

 Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 16.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     204 

 Data:  16.12.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aacchhiizziițțiioonnaarreeaa  ddee  sseerrvviicciiii  jjuurriiddiiccee  eexxtteerrnnee  ddee  ccăăttrree  PPoolliițțiiaa  LLooccaallăă  SSeeccttoorr  11  

  

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

specialitate întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile  Legii nr.155/2010 – Legea poliţiei locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.1, alin.(2), lit.(b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

României nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 

financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului României  nr. 34/2006  privind atribuirea 

contractelor de achziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de 

concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(2) și art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

 Art.1. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe de către Poliția Locală a  Sectorului  

1 prin aplicarea procedurii prevăzute de art.16, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

României nr. 34/2006, anexa 2B.  

 Art.2. Se împuternicește Directorul General al Poliției Locale Sector 1 să semneze contractul 

de achiziționare de servicii juridice. 
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 Art.3. Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 16.12.2013. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     205 

 Data:  16.12.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  iimmpplleemmeennttăărriiii  PPrrooiieeccttuulluuii--PPiilloott  ddee  ccăăttrree  

CCoommpplleexxuull  MMuullttiiffuunnccțțiioonnaall  CCaarraaiimmaann  şşii  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii    

PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11,,  îînn  ssccooppuull  aassiigguurrăărriiii  ddee  ccăăttrree  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  

SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11,,  îînn  ccaalliittaattee  ddee  aannggaajjaattoorr,,  aa  ttuuttuurroorr  sseerrvviicciiiilloorr  mmeeddiiccaallee  

pprrooffiillaaccttiiccee  nneecceessaarree  ppeennttrruu  ssuupprraavveegghheerreeaa  ssăănnăăttăăţţiiii  lluuccrrăăttoorriilloorr  ddiinn  ccaaddrruull  DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  

ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

 

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

specialitate comun întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;  

 Ținâna seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile art. 182-183 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr.418/2004 privind statutul profesional specific  al 

medicului de medicină a muncii, cu modificările și completările ulterioare;  

 Văzând prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 355/2007 privind 

supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare;  

 Văzând Hotărârile Consiliului Local Sector 1 nr.154/31.03.2009 privind aprobarea  

implementării Proiectului-Pilot de către  Complexul Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor 

medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Hotărârile Consiliului Local 
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al Sectorului 1 nr. 512/22.12.2009, nr.278/22.12.2010, nr. 221/10.01.2012 și nr. 274/2012.2012 

privind aprobarea continuării implementarii Proiectului- Pilot; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în 

subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică 

cu personalitate juridică; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea implementării Proiectului-Pilot de către Complexul 

Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în 

scopul asigurării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în 

calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea 

sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

1. 

 Art.2. Proiectul se va implementa în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2014.  

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat 

General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 16.12.2013. 

 

          

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     206 

 Data:  16.12.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii,,  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  şşii  

RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  aallee  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  SSeeccttoorr  11  

 

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

Poliţia Locală a Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;  

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 

(2), cu modificările şi completările ulterioare;  

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ținând seama de Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 77/2013 pentru stabilirea 

unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și 

reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în 

coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

 Văzând dispoziţiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Poliţiei Locale a Sectorului 1;  
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 Conform avizului favorabil nr. 42684/2013, acordat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici; 

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

administraţiei publice locală, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama Poliției Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Poliției Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliției Locale a Sectorului 1, 

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

 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 16.12.2013. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     207 

 Data:  16.12.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccţţiiii  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.24/12.12.2013 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local 

al sectorului 1, avizele 19/14/06.11.2013, 21/9/04.12.2013, 20/13/20.11.2013 și 14/9/14.08.2013 a 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că reglementarea 

dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale; 

 - Avizele Comisiei de circulaţie PMB si  Comisiei de Precoordonare Reţele - PMB 

 Ţinând seama de prevederile:  

 -  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 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 conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; 

 - Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii 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: 
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 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.e), art.81, alin. (2), lit.i) şi art.115, alin.(1), lit.b) din 

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

ulterioare 

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenurile 

situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului pentru documentaţiile de urbanism prevăzute în  Anexa nr.1, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre şi conţine 4 poziţii.   

 

 Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul de 

construire până la obţinerea autorizaţiilor 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, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 16.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:    208 

 Data:  16.12.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  şşii  ccoommpplleettaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..  22  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  

SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  226600//0077..1122..22001122  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  rreeţţeelleeii  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 Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 

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

pentru anul 2013-2014; 

 Având în vedere adresa Asociaţiei de Ajutor „Amurţel” nr. 82/16.09.2013 înregistrată la sediul 

Primăriei Sectorului 1 cu nr. 34016/04.12.2013 prin care ne informează cu privire la închiderea 

activităţii Grădiniţei Răsărit nr. 1; 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012, 

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

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 

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

partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  

 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 16.12.2013. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     209 

 Data:  16.12.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil către  

Uniunea Artiştilor Plastici din România 

 

 

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

Raportul de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

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

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

Potrivit Decretului nr. 266/1950 privind recunoaşterea Uniunii Artiştilor Plastici ca persoană 

juridică de utilitate publică; 

Ţinând seama de dispoziţiile art. 2146 şi urm. din Codul Civil al României; 

În conformitate cu prevederile art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând adresa Uniunii Artiştilor Plastici din România nr. 2935/12.12.2013 înregistrată la 

sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 34710/12.12.2013; 

Luând în considerare faptul că Uniunea Artiştilor Plastici din România a atribuit în folosinţă 

gratuită Liceului Dimitrie Paciurea sediul său din Bucureşti, str. Băiculeşti nr. 29, fiind lipsită astfel de 

un sediu propriu; 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. – (1) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către Uniunea Artiştilor Plastici din 

România, a unui spaţiu în suprafaţă de 205,05 mp., situat la etajul patru al imobilului din Piaţa Amzei 

nr. 13, spaţiu identificat potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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(2) Folosinţa gratuită se acordă pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitate de prelungire, în 

condiţiile legii. 

Art. 2. – Spaţiul descris la art. 1 va fi utilizat ca sediu al Uniunii Artiştilor Plastici din 

România. 

Art. 3. – Se aprobă modelul cadru al contractului de comodat, potrivit Anexei nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. – (1) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de comodat menţionat la art. 3, precum şi orice alte 

înscrisuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

(2) De asemenea, se mandatează Primarul Sectorului 1 să numească, din rândul aparatului 

de specialitate, o comisie de predare a spaţiului care face obiectul prezentei hotărâri. 

Art. 5. - Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia 

Management Economic, Direcţia Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 16.12.2013. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     210 

 Data:  16.12.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aalleeggeerreeaa  pprreeşşeeddiinntteelluuii  ddee  şşeeddiinnţţăă  

 

Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi 

atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma alegerilor 

locale din data de 10.06.2012; 

Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului României nr.35/2002, modificată şi aprobată 

prin Legea nr.673/2002; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.115/23.06.2012  

privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 157/30.09.2013  

privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 

În temeiul prevederilor art.35, art.45, art.81, alin.(2), lit.a) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare și completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

Articol unic: Se  alege domnul consilier ION BRAD preşedinte de şedinţă al Consiliului 

Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni. 

  

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 16.12.2013. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:    211 

 Data:  16.12.2013  



90 
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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 şedinţă 

pe o perioadă de 3 luni 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o 

perioadă de 3 luni; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.88621/26.11.2013 prezentat de către Direcţia Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Propunerea domnului consilier local Iliescu Constantin Cristinel, pentru ca doamna consilier 

local Gherghiceanu Florentina să fie desemnat preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni, astfel 

cum a fost consemnată în procesul - verbal al şedinţei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanţa Guvernului României nr. 

35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare 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 administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

http://www.ps2.ro/
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 Art.1. Începând cu data de 17.12.2013 doamna Gherghiceanu Florentina, consilier local al 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinţă pe o 

perioadă de 3 luni.  

 

 Art.2. Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 94/29.08.2013 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN 

LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.140 

Bucureşti, 17.12.2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

17.12.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea avizului conform al Ministrului Educaţiei Naţionale în vederea 

schimbării destinaţiei unei părţi din imobilul situat în Şoseaua Pantelimon, nr. 299, Sector 2, 

Bucureşti 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea avizului conform al Ministrului 

Educaţiei Naţionale în vederea schimbării destinaţiei unei părţi din imobiul situat în Şoseaua 

Pantelimon, nr. 299, Sector 2, Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 89673/04.12.2013 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 89138/27.11.2013 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr.16377/09.08.2013 înaintată de Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 1545/18.09.2013 înaintată de Şcoala Profesională  Specială Nr. 2; 

 - Extrasul de carte funciară nr. 208286 privind imobilul situat în Şoseaua Pantelimon, nr. 299, 

Sector 2 eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti; 

 - Încheierea Judecătoriei Sectorului 2 - Biroul de carte funciară nr. 19516/2004 pronunţată în 

Dosarul nr. 19516/06.12.2004. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit.  j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se solicită avizul conform al Ministrului Educaţiei Naţionale, în vederea schimbării 

destinaţiei, din activităţi de învăţământ, în activităţi socio-culturale, a unei părţi din imobilul situat în 

incinta Şcolii Profesionale Speciale nr. 2, cu sediul în Bucureşti, Şos. Pantelimon, nr. 299, Sector 2. 

 (2) Datele de identificare ale imobilului menţionat în art. 1 alin. (1) se regăsesc în anexele nr. 1 

şi 2 ce cuprind un număr de 2 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să semneze înscrisuri şi să efectueze demersuri privind eliberarea 

avizului conform al Ministerului Educaţiei Naţionale. 

  

 Art. 3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2)Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN 

LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.141 

Bucureşti, 17.12.2013 

 

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

17.12.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 126/2013 privind stabilirea şi 

sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 126/2013 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 18246/09.12.2013 întocmit de Directorul General al Poliţiei 

Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale 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 construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

 - Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2013 privind modificarea şi completarea H.C.L. 

Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale 

Sector 2; 

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. I. Pe data prezentei, anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 126/2013 privind 

stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti se înlocuieşte cu anexa ce cuprinde un număr de 10 file şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 126/2013 privind 

stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, rămân aplicabile. 

  

 Art. III. Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2 şi 

Administraţia Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

  

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN 

LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.142 

Bucureşti, 17.12.2013 

 

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

 

 

 

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

17.12.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

http://www.pmb.ro/
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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 scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi accesoriilor aferente anului 2013, 

pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială 

Durabilă “Urban-Incerc” din Sectorul 2 

  

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi 

accesoriilor aferente anului 2013, pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, 

Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “Urban-Incerc”din Sectorul 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 92250/10.12.2013 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritateaConsiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar  din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota privind îndreptarea erorii materiale din corpul proiectului de hotărâre, înregistrată sub 

numărul 6148 din data de 13.12.2013, astfel cum a fost consemnată în procesul – verbal al şedinţei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin (1) pct. 1 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţia 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 scutirea la plată a impozitului pe clădiri şi a accesoriilor aferente impozitului 

pentru clădirile situate în Bucureşti, str. Nicolae Filipescu nr. 53 – 55, Şos. Pantelimon nr. 266 şi şos. 

Pantelimon nr. 24, Sector 2, în cuantum de 722.117 lei şi accesorii în cuantum de 81.994 lei, 

http://www.ps2.ro/
http://www.incd.ro/
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aferente anului 2013, pentru Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi 

Dezvoltare Teritorială Durabilă “Urban-Incerc”din Sectorul 2, cu condiţia menţinerii destinaţiei 

actuale a acestor imobile şi anume prestarea de servicii de drept public şi interes naţional. 

  

 Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri 

Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN 

LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.143 

Bucureşti, 17.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

17.12.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

http://www.incd.ro/
http://www.incd.ro/
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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 încetarea aplicabilităţii unor acte administrative adoptate de 

Consiliul Local al Sectorului 2 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilităţii unor acte 

administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 91418/06.12.2013 întocmit de Direcţia 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 Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti nr. 4744141/12.11.2013, înregistrată la Centrul de 

Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 85682/12.11.2013; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 121 alin. (4) din  Legea nr. 215/20001 privind 

administraţia 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 prezentei, Hotărârile Consiliului Local Sector 2 menţionate în anexa 

ce conţine o filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre, se revocă. 

  

http://www.ps2.ro/
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 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

                

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN 

LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.144 

Bucureşti, 17.12.2013 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

17.12.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

http://www.pmb.ro/
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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 funcţionării ca instituţii cu personalitate juridică 

a 34 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 

aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea funcţionării ca instituţii cu 

personalitate juridică a 34 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat aflate sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 91556/06.12.2013 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 3508/29.11.2013 întocmită de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme 

de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 19 şi art. 61 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - art. 12 din Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 

6.564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din 

sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
http://i720.ll/
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 - art. 20 şi urm. din Anexa Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

nr. 5454/12.11.2013 privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea 

avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 

şcolar 2014 - 2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a), art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. 

j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 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.l. (1) Se aprobă funcţionarea unităţilor de învăţământ menţionate în anexa la prezenta 

hotărâre, ca instituţii cu personalitate juridică, conducătorii acestora având calitatea de ordonatori 

terţiari de credite. 

 (2) Anexa conţine un număr de 4 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2. Conducătorii unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică menţionaţi la art.1 alin.(1), 

vor utiliza creditele bugetare repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităţilor de învăţământ 

pe care le conduc, potrivit prevederilor bugetului aprobat în Consiliul Local Sector 2 şi în condiţiile 

stabilite prin legislaţia în vigoare. 

  

 Art.3. Se împuternicesc conducătorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat menţionate 

în anexă, în vederea obţinerii codului de identificare fiscală şi deschiderii unui cont la Trezoreria 

Sectorului 2 pentru unităţile pe care le conduc. 

  

 Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi conducătorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN 

LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.145 

Bucureşti, 17.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

17.12.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate in vederea realizării obiectivului de investiţii 

„Reabilitare si modernizare instalaţie de climatizare la sediul Primăriei şi Consiliului 

Local Sector 2” 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate in 

vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare si modernizare instalaţie de climatizare la 

sediul Primăriei si Consiliului Local Sector 2”; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 91039/05.12.2013 întocmit de către Direcţia Achiziţii si Contracte 

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

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil emis în şedinţa din data de 05.12.2013 a Consiliului tehnico – economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 227/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 44 şi art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind  aprobarea conţinutului – cadru al 

documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

http://www.ps2.ro/
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 Art.1 Se aprobă Studiul de fezabilitate in vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare 

si modernizare instalaţie de climatizare la sediul Primăriei si Consiliului Local Sector 2”, conform 

anexei ce cuprinde un număr de 40 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2 Valoarea totală a studiului de fezabilitate este de 1234,63736 mii lei cu TVA din care 

C+M 1126,44483 mii lei cu TVA. 

  

 Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcţiile de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

  

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

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN 

LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.146 

Bucureşti, 17.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

17.12.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, 

conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2014 

  

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate pentru 

acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2014; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 90754/04.12.2013 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 -  Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice 

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 42/2003 privind regulamentul de 

repartizare a locuinţelor şi terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 106/2008 privind stabilirea criteriilor de 

repartizare a locuinţelor construite în vederea accesului la proprietate pentru unele categorii de 

persoane, a locuinţelor sociale, de serviciu şi de necesitate şi a locuinţelor cu chirie din fondul locativ 

de stat; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

http://www.ps2.ro/
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  Art. 1 (1) Se aprobă ordinea de prioritate privind acordarea de locuinţe în temeiul Legii nr. 

114/1996 pentru anul 2014, conform anexelor nr. 1-3, după cum urmează: 

 Anexa 1 – locuinţe pentru contractare 

 1 cameră – 46 poziţii 

 2 camere – 51 poziţii 

 3 camere – 14 poziţii 

 4 camere – 2 poziţii 

 Total – 113 poziţii 

  

 Anexa 2 – locuinţe sociale 

 1 cameră – 482 poziţii 

 2 camere – 445 poziţii 

 3 camere – 121 poziţii 

 4 camere – 6 poziţii 

 Total – 1054 poziţii 

  

 Anexa 3 – locuinţe de serviciu 

 1 cameră – 16 poziţii 

 2 camere – 6 poziţii 

 3 camere – 3 poziţii 

 Total – 25 poziţii 

 (2) Anexele nr. 1-3 cuprind un număr total de 59 de file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  

 Art.2 Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2014, conform criteriilor prevăzute în 

Hotărârea Consiliului Local Sector 2. nr. 106/2008, pentru persoanele care au depus dosare până la 

data de 30 septembrie 2013 şi pentru persoanele care au reactualizat până la aceeaşi dată dosarele 

aflate în evidenţe, în vederea obţinerii de locuinţe în baza Legii nr. 114/1996, republicată. 

  

 Art.3 „Comisia pentru repartizarea locuinţelor”, constituită prin Dispoziţia Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va avea în vedere ca, în prealabil înmânării repartiţiilor pentru 

locuinţele sociale, potenţialii beneficiari să întrunească condiţiile de atribuire a acestora. 

  

 Art.4 (1) Contestaţiile împotriva hotărârii consiliului local privind stabilirea ordinii de prioritate 

pentru acordarea de locuinţe în anul 2014, se vor adresa instanţei de contencios administrativ 

competente, potrivit legii. 
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 (2) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ, persoanele nemulţumite de 

modul de soluţionare a cererilor precum şi cele omise din listele de priorităţi au dreptul de a formula 

„reclamaţia administrativă” în termen de 30 de zile de la data afişării hotărârii, aceasta urmând a fi 

soluţionată de către Consiliul Local Sector 2. 

  

 Art.5 Prezenta hotărâre şi listele cu ordinea de prioritate valabilă pentru 2014 vor fi date 

publicităţii prin afişare în loc accesibil publicului. 

  

 Art.6 (1) Hotărârea este valabilă la nivelul anul 2014 şi intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 

2014. 

 (2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 111/2012 privind ordinea de 

prioritate stabilită pentru 2013 îşi încetează aplicabilitatea. 

  

 Art.7 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  

 Art.8 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN 

LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.147 

Bucureşti,17.12.2013 

 

 

 

 

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

17.12.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii 

din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici 

aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a 

blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 90877/04.12.2013 întocmit de către Direcţia Achiziţii si Contracte 

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

 -  Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil emis în şedinţa din data de 05.12.2013 a Consiliului tehnico – economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 227/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - art. 19 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 5 din Anexa 4 - Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii din Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea 

conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

                

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul 

Programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti, conform anexelor nr. 1 şi 2 ce cuprind un număr de 6 file şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

  Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcţiile de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

  

 Art.3. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN 

LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.148 

Bucureşti, 17.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

17.12.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind anularea creanţelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2013, mai mici 

sau egale cu 40 lei 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind anularea creanţelor restante aflate în sold la 

data de 31 decembrie 2013, mai mici sau egale cu 40 lei; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 91638/09.12.2013 întocmit de către Direcţia Economică din 

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

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 178 alin. (1) - (3) din Ordonanţa Guvernului 

României nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

administraţia 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 anularea creanţelor restante aflate în sold la nivelul Primăriei Sectorului 2 la 

data de 31 decembrie 2013, mai mici sau egale cu 40 lei. 

 

 Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei 

Economice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

http://www.ps2.ro/
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 Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN 

LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.149 

Bucureşti, 17.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

17.12.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2013; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.92465/11.12.2013, întocmit de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentele Executivului Sectorului 2 înregistrate sub numerele 6202 respectiv 6217 din 

data de 17.12.2013, astfel cum au fost consemnate în procesul – verbal al şedinţei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 - Legea bugetului de stat  pe anul 2013 nr. 5/2013 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 atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, 

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

contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 se rectifică şi se 

stabileşte conform anexei nr.1, astfel: 

http://www.ps2.ro/
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 -venituri – 759.935 mii lei 

 -cheltuieli – 998.017 mii lei; 

 -deficit - 238.082 mii lei; 

  

 Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 (anexa nr.2), se 

rectifică şi se stabileşte la: 

 -venituri la suma de 759.935 mii lei, din care: 

 ▪venituri ale secţiunii de funcţionare -680.443 mii lei; 

 ▪venituri ale secţiunii dezvoltare - 79.492 mii lei (din care 53.305 mii lei reprezintă vărsăminte 

din secţiunea de funcţionare) 

 -cheltuieli la suma de 1.086.428 mii lei, din care: 

 ▪cheltuieli secţiunea funcţionare - 680.443 mii lei, 

 ▪cheltuieli secţiunea dezvoltare - 317.574 mii lei; 

 - deficit secţiunea dezvoltare –238.082 mii lei finanţat din excedentul anului 2012, utilizat 

conform prevederilor art.2 din H.C.L. Sector 2 nr.41/2012 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 pe anul 2013. 

                               

 Art.3 Se aprobã cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, 

rectificate la suma de 998.017 mii lei, conform anexei nr.2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea 

pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform 

anexelor nr.2.1.- 2.69 la prezenta hotărâre. 

  

 Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2013, conform 

anexelor nr..3; 3.1 -3.12 astfel: 

 -Total venituri  în sumă de 40.515 mii lei, din care: 

 ▪venituri ale secţiunii de funcţionare  - 30.577 mii lei; 

 ▪venituri ale secţiunii dezvoltare - 9.938 mii lei (din care 1.162 mii lei reprezintă vărsăminte din 

secţiunea de funcţionare) 

 -Total cheltuieli la suma de 47.055 mii lei, din care: 

 ▪cheltuieli secţiunea funcţionare - 30.577 mii lei, 

 ▪cheltuieli secţiunea dezvoltare- 12.935 mii lei; 

 ▪deficit secţiunea dezvoltare- 2.997 mii lei finanţat din excedentul anului 2012, utilizat conform 

prevederilor art.5 din H.C.L. Sector 2 nr.41/2013 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 

pe anul 2013. 



115 

 

 Art.5 Se aprobă rectificarea Sintezei programelor multianuale finanţate din bugetul general al 

Sectorului 2, conform anexelor nr. 4; nr. 6; nr. 7;.Se autorizează ordonatorii de credite care 

derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în 

limitele prevăzute în  programul de investiţii la prezenta hotărâre. 

 

 Art.6 Se aprobă rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

finanţat din fonduri bugetare în anul 2013, conform anexelor nr.5; 5.1- 5.34.Ordonatorii de credite 

vor derula programul de investiţii pe anul 2013 cu respectarea prevederilor art.6 din Legea bugetului 

de stat pe anul 2013. Anexele la prezenta hotărâre modifică anexele prevederilor Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 41/2013 cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea 

bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013. 

 

 Art. 7 Se aprobă modificarea Sintezei proiectelor finanţate din bugetul general al Sectorului 2 

–Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56), conform anexelor nr.8;8.1 - 8.18;şi 

fişele programelor multianuale finanţate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 

56) - conform anexelor 9; 9.1- 9.20;care modifică anexele corespondente aprobate prin Hotărârarea 

Consiliului Local Sector 2 nr. 41/2013 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art.8. Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2. 

 

 Art.9 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti 

propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2013, ca urmare a 

modificãrilor intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificării bugetului de stat 

sau a altor cauze justificate. 

 

 Art.10 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
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 (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 

2 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.150 

Bucureşti, 17.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

17.12.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.12.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism 

pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 87495 din 20.11.2013 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; 

 - Nota de informare întocmită de către Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu 

privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 ale proiectului de hotărâre, înregistrată sub numărul 6148 din 

data de 13.12.2013; 

 - Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaţiilor de urbanism 

menţionate în Anexele nr. 1 - 3 ale proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectul Şef al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în baza 

consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 

menţionate în anexele nr. 1 - 3 ale proiectului de hotărâre; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

http://www.ps2.ro/
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revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 

din 19 ianuarie 2011; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.190/2013; 

 -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 funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2 şi a procedurii de analizare, avizare şi aprobare a documentaţiilor 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 administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului ale documentaţiilor de urbanism prevăzute în anexele nr. 1 - 3 ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, cuprinzând în total 39 poziţii. 

 (2) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

 (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele nr. 1 - 3 reprezintă regulament de 

urbanism şi dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaţii de construire eliberată conform 

legislaţiei în vigoare. 

  

 Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 
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  Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.151 

Bucureşti, 17.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

17.12.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 

 

 
  



120 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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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 Direcţiei economice privind rectificarea bugetului local al 

Sectorului 4 nr.P.4.1/3954/03/12/2013;   

 Luând în considerare prevederile : 

- art.19 alin.(2) şi ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 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 administraţia publică locală, republicată : 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 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 507 649 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 unităţii 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 507 649 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  - Autorităţi publice  

 - Anexa 3.1.1 - cap.51.02.01  - Autorităţi executive şi legislative 

 - Anexa 3.1.1.1   - cap.51.02.01.03P - D.G.I.T.L.; 

 - Anexa 3.1.1.2   - cap.51.02.01.03 - A.S.L.G.; 



124 

 

 - Anexa 3.1.1.3   - cap.51.02.01.03P - Primăria Sector 4; 

 - Anexa 3.2. – capitolul bugetar 54.02  - Alte servicii publice generale 

 - Anexa 3.2.1 - cap.54.02.05  - Fond de rezervă bugetară 

 - Anexa 3.2.2  - cap.54.02.10 D - Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 

 - Anexa 3.3 - cap.55.02 - Dobânzi 

 - Anexa 3.4  - capitol bugetar 60.02  - Apărare  

 - Anexa 3.4.1 - cap.60.02.02 - Centrul Militar 

 - Anexa 3.5   - capitol bugetar 61.02  - Ordine publică şi siguranţă naţională  

 - Anexa 3.5.1 - cap.61.02.03 - Ordine Publică 

 - Anexa 3.5.2 - cap.61.02.03.04 - Poliţia Locală Sector 4 

 - Anexa 3.5.3 - cap.61.02.05 - Protecţia civilă şi protecţia contra Incendiilor 

 - Anexa 3.6 - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ total 

 - Anexa 3.6.1 - cap.65.02.01 - centralizator 

 - Anexa 3.6.2 - cap.65.02.02 - A.S.L.G. 

 - Anexa 3.6.3. - cap.65.02.03.01 - ASLG 1 

 - Anexa 3.6.4 - cap.65.02.03.02 - ASLG 2 

 - Anexa 3.6.5 - cap.65.02.03 US 1 - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.6.6 - cap.65.02.03 US 2 - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.6.7. - cap.65.02.04 US2 - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.6.7.1 - cap.65.02.04.02. ASLG2 – Învăţământ secundar superior 

 - Anexa 3.6.8 - cap.65.02.07.04 - ASLG 

 - Anexa 3.6.8.1 - cap.65.02.07. US4 - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.7  - capitol bugetar 66.02  - Sănătate  

 - Anexa 3.7.1 - cap.66.02.06.03  - Unităţi medico-sociale  

 - Anexa 3.8   - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa  3.8.1 - cap.67.02.03  - Servicii culturale 

 - Anexa  3.8.1.1 - cap.67.02.03.30 - Alte Servicii Culturale – Centrul Cultural Nicolae 

Bălcescu 

 - Anexa 3.8.2 - cap.67.02.05   -  Servicii recreative şi sportive 

 - Anexa  3.8.2.1 - cap.67.02.05.03 A - Administraţia Domeniului Public Sector 4 

 - Anexa  3.8.2.2  - cap.67.02.05.03 P  -  Întreţinere grădini publice, parcuri, zone Verzi 

 - Anexa 3.9 - capitol bugetar 68.02  - Asigurări şi asistenţă socială  

 - Anexa 3.9.1 -  cap.68.02. AS - Asistenţă socială 

 - Anexa 3.9.2 - cap.68.02.05 -  Asistenţă socială în caz de boli şi invaliditate 

 - Anexa 3.9.2.1.  - cap.68.02.05.02  -  Asistenţă socială în caz de invaliditate 

 - Anexa 3.9.3   - cap.68.02.AS.06 -  Asistenţă socială pentru familie şi copii 
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 - Anexa 3.9.3.1 - cap.68.02.AS.06.01 -  Asistenţă socială pentru familie şi copii  

 - Anexa 3.9.4. - cap.68.02.11.2 -  Creşe 

 - Anexa 3.9.5 - cap.68.02.AS.15 - Ajutor social 

 -  Anexa 3.9.5.1 - cap.68.02.AS.15.01 - Ajutor social 

 - Anexa 3.9.6 - cap.68.02.AS.50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor  

 - Anexa 3.9.7. – cap.68.02.AS.06.56 SMIS 15803 -  68.02.AS.06.56.POR 

 - Anexa 3.9.8. – cap.68.02.041  - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Sociala 

 -Anexa 3.9.8.1 - cap.68.02.12  -  Subvenţii de la Bugetul Local 

 - Anexa 3.10  - capitol bugetar 70.02 - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa  3.10.1 - cap 70.02.03   -  Locuinţe servicii şi dezvoltare publică; 

 - Anexa  3.10.1.1- cap 70.02.03.30  -  Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor  

 - Anexa  3.10.2 - cap.70.02.50 - Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi 

dezvoltării comunale 

 - Anexa 3.11  -  capitol bugetar 74.02 -  Protecţia Mediului  

 - Anexa  3.11.1 - cap 74.02.05  -  Salubritate şi gestiunea deşeurilor; 

 - Anexa  3.11.1.1- cap 74.02.05.01 -  Salubritate; 

 - Anexa 3.12  - capitol bugetar 84.02   -  Transporturi 

 - Anexa 3.12.1 - cap.84.02.03   -  Transport rutier 

 - Anexa 3.12.1.1 - cap.84.02.03.03 -  Străzi 

 Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate parţial din venituri 

proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,din care: 

 - Anexa 3.13 - capitol bugetar 67.10 - Cultură, recreere şi religie 

 - Anexa 3.13.1 - cap.67.10.03.30 - Alte servicii culturale – Centrul Cultural Nicolae 

Bălcescu 

 - Anexa 3.14           - capitolul bugetar 65.10   -  Învăţământ 

                                        - capitolul 65.10.03.01      -  Invăţământ Preşcolar 

                                        - capitolul 65.10.02.02      -  Învăţământ Primar 

                                        - capitolul 65.10.04.02      -  Învăţământ Secundar Superior 

                                        - capitolul 65.10.07.04      -  Învăţământ Special 

 Art. 5. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, din care : 

 - Anexa 3.15 - centralizator       - credite externe 

 - Anexa 3.15.1 - cap. 70.06       -  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  

 - Anexa 3.15.2 - cap. 70.06.03       -  Locuinţe  

 - Anexa 3.15.3 - cap.70.06.03.01  - Dezvoltarea sistemului de locuinţe 
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 Art. 6.  Se aprobă Listele de investiţii aferente unităţilor aflate în subordinea Consiliului Local 

sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

 - anexa nr. 5   „Lista de investiţii a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti” 

 - anexa nr. 6   ,,Lista de investiţii a D.G.I.T.L. Sector 4” 

 - anexa nr. 7    ,,Lista de investiţii a A.S.L.G. Sector 4” 

 - anexa nr. 8   „Lista de investiţii a Poliţiei Locale Sector 4” 

 - anexa nr. 9   ,,Lista de investiţii a Administraţiei Domeniului Public Sector 4” 

 - anexa nr.10  „Lista de investiţii a D.G.A.S.P.C. Sector 4” 

 - anexa nr.11   „Lista de investiţii a Centrului Medico - Social Sf.Andrei „ 

 - anexa nr.12  „Lista de investiţii a Centrului de Îngrijire Şi Asistenţă nr.1” 

 - anexa nr.13   „Lista de investiţii a Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4” 

 

 Art.7. Se aprobă virarea sumei de 15 000 mii lei din excedentul secţiunii de funcţionare în 

secţiunea de dezvoltare.   

 Art. 8. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

instituţiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local, Documente-Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 09.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 186/09.12.2013 
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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 burselor şcolare şi cuantumul acestora 

în anul şcolar 2013-2014 semestrul I 

 

 Consiliul Local Sector 4 

 Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând act de Referatul de specialitate Nr. 5581/02.12.2013, întocmit de Administraţia Şcolilor, 

Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4  

 În temeiul prevederilor art.105 alin.(2) lit.,,d’’ din Legea Nr.1/2011, privind educaţia naţională, 

precum şi prevederile din OMECTS Nr. 5576/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art.45 alin.(1) şi art.81 alin (2) lit.,,j’’ şi alin.(4) din 

Legea Nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 – Se aprobă un număr de 3.577 burse şcolare, pentru anul şcolar 2013 – 2014 

semestrul I, elevilor cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din instituţiile de învăţământ de pe 

teritoriul Sectorului 4, conform ANEXEI, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 – Sumele necesare acordării burselor şcolare aferente semestrului I - an şcolar 2013-

2014 - vor fi alocate în bugetul anului 2014. 

 Art.3 – Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti Sector 4 şi Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4, vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 09.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 187/09.12.2013 

 

 

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

http://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 

 

H O T Ă R Â R E 

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 Direcţiei economice privind rectificarea bugetului local al 

Sectorului 4 nr.P.4.1/4106/12/12/2013;   

  Ţinând seama de avizele 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 finanţele 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 administraţia publică locală, republicată : 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă de  508 722  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 unităţii 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  508 722 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  - Autorităţi publice  

 - Anexa 3.1.1 - cap.51.02.01  - Autorităţi executive şi legislative 

 - Anexa 3.1.1.1   - cap.51.02.01.03P  - D.G.I.T.L.; 
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 - Anexa 3.1.1.2   - cap.51.02.01.03  - A.S.L.G.; 

 - Anexa 3.1.1.3   - cap.51.02.01.03P - Primăria Sector 4; 

 - Anexa 3.2. – capitolul bugetar 54.02  - Alte servicii publice generale 

 - Anexa 3.2.1 - cap.54.02.05  - Fond de rezervă bugetară 

 - Anexa 3.2.2.  - cap.54.02.10 D   - Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 

 - Anexa 3.3.  - cap.55.02   - Dobânzi 

 - Anexa 3.4   - capitol bugetar 60.02  - Apărare  

 - Anexa 3.4.1 - cap.60.02.02  - Centrul Militar 

 - Anexa 3.5  - capitol bugetar 61.02  - Ordine publică şi siguranţă naţională  

 - Anexa 3.5.1 - cap.61.02.03         - Ordine Publică 

 - Anexa 3.5.2 - cap.61.02.03.04         - Poliţia Locală Sector 4 

 - Anexa 3.5.3 - cap.61.02.05        - Protecţia civilă şi protecţia contra Incendiilor 

 - Anexa 3.6  - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ total 

 - Anexa 3.6.1 - cap.65.02.01   - centralizator 

 - Anexa 3.6.2 - cap.65.02.02  - A.S.L.G. 

 - Anexa 3.6.3. - cap.65.02.03.01  - ASLG 1 

 

 - Anexa 3.6.4 - cap.65.02.03.02  - ASLG 2 

 - Anexa 3.6.5 - cap.65.02.03 US 1 - Unităţi şcolare 

 

 - Anexa 3.6.6 - cap.65.02.03 US 2 - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.6.7. - cap.65.02.04 US2 - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.6.7.1  - cap.65.02.04.02. ASLG2 – Învăţământ secundar superior 

 - Anexa 3.6.8 - cap.65.02.07.04  - ASLG 

 - Anexa 3.6.8.1 - cap.65.02.07. US4 - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.7  - capitol bugetar 66.02  - Sănătate  

 - Anexa 3.7.1 - cap.66.02.06.03  - Unităţi medico-sociale  

 - Anexa 3.8   - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa  3.8.1 - cap.67.02.03           - Servicii culturale 

 - Anexa  3.8.1.1 - cap.67.02.03.30   - Alte Servicii Culturale – Centrul Cultural Nicolae 

Bălcescu  

 - Anexa  3.8.2   - cap.67.02.05   -  Servicii recreative şi sportive 

 - Anexa  3.8.2.1 - cap.67.02.05.03 A  - Administraţia Domeniului Public Sector 4  

 - Anexa  3.8.2.2     - cap.67.02.05.03 P   -  Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi    

 - Anexa 3.9   - capitol bugetar 68.02   - Asigurări şi asistenţă socială  

 - Anexa 3.9.1   -  cap.68.02. AS  - Asistenţă socială 
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 - Anexa 3.9.2  - cap.68.02.05   -  Asistenţă socială în caz de boli şi invaliditate 

 - Anexa 3.9.2.1.  - cap.68.02.05.02  -  Asistenţă socială în caz de invaliditate 

 - Anexa 3.9.3   - cap.68.02.AS.06  -  Asistenţă socială pentru familie şi copii  

 - Anexa 3.9.3.1 - cap.68.02.AS.06.01 -  Asistenţă socială pentru familie şi copii  

 - Anexa 3.9.4. - cap.68.02.11.2  -  Creşe 

 - Anexa 3.9.5 - cap.68.02.AS.15  - Ajutor social 

 - Anexa 3.9.5.1 - cap.68.02.AS.15.01 - Ajutor social 

 - Anexa 3.9.6 - cap.68.02.AS.50  - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor  

 - Anexa 3.9.7.  – cap.68.02.AS.06.56 SMIS 15803 -  68.02.AS.06.56.POR 

 - Anexa 3.9.8.  – cap.68.02.041   - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială 

 -Anexa 3.9.8.1    -  cap.68.02.12    -  Subvenţii de la Bugetul Local 

 

 - Anexa 3.10   - capitol bugetar 70.02  - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa  3.10.1 - cap 70.02.03   -  Locuinţe servicii şi dezvoltare publică; 

 - Anexa  3.10.1.1 - cap 70.02.03.30   -  Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor  

 - Anexa  3.10.2 - cap.70.02.05  - Alimentare cu apă şi amenajări Hidrotehnice 

 - Anexa  3.10.2.1 - cap.70.02.05.01  - Alimentare cu apă 

 - Anexa  3.10.3 - cap.70.02.50  - Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi 

dezvoltării comunale 

 

 - Anexa 3.11   -  capitol bugetar 74.02 -  Protecţia Mediului  

 - Anexa  3.11.1 - cap 74.02.05  -  Salubritate şi gestiunea deşeurilor; 

 - Anexa  3.11.1.1 - cap 74.02.05.01  -  Salubritate 

 - Anexa 3.12   - capitol bugeta 84.02   -  Transporturi 

 - Anexa 3.12.1 - cap.84.02.03           -  Transport rutier 

 - Anexa 3.12.1.1 - cap.84.02.03.03           -  Străzi 

 - Anexa 3.13           -                                       - contul de execuţie bugetară la 30.09.2013 

 - Anexa 3.14            -                                      - contul de execuţie bugetară la 12.12.2013 

 

 Art. 4. Se aprobă Listele de investiţii aferente unităţilor aflate în subordinea 

 Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

     - anexa nr.  4  „Lista de investiţii a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti” 

     - anexa nr.  5  ,,Lista de investiţii a A.S.L.G. Sector 4 

     - anexa nr.  6   ,,Lista de investiţii a Administraţiei Domeniului Public Sector 4” 

     - anexa nr.  7   „Lista de investiţii a Poliţiei Locale Sector 4” 

     - anexa nr.  8  „Lista de investiţii a Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4” 
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 Art.5. Se aprobă virarea sumei de 3 000 mii lei din excedentul secţiunii de funcţionare în 

secţiunea de dezvoltrare conform raportului de specialitate nr.P.4.1/4106 întocmit de Direcţia 

Economică la data de 12/12/2013. 

 

 Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

instituţiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local, Documente-Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 188/17.12.2013 
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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 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 

01.01.2014 – 31.01.2014 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere referatul Secretarului sectorului 4; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin 1 lit „a” din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Local aprobat prin HCLS4 nr. 13/2004, precum şi ale art. 35 alin.1 şi 81 alin. 2 lit. „a” din 

Legea nr.215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia 

publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic- Se alege domnul Gheorghiţă DIACONU în funcţia de preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 01.01.2014-31.01.2014. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 189/17.12.2013 
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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 

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 141/26.09.2013 privind 

instituirea unor taxe speciale pentru eliberarea certificatului fiscal, efectuarea de operaţiuni 

fiscale precum şi eliberarea de copii de pe documentele aflate în arhiva Direcţiei Generale de 

Taxe şi Impozite Locale Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

 Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate 

nr.379/10.12.2013 întocmit de Secretarul Sectorului 4; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Ţinând cont de plângerea prelabilă formulată de Primăria Municipiului Bucureşti înregistrată la 

Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti sub nr. 38249/28.10.2013 prin care se solicită revocarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 141/26.09.2013; 

 Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. 

16360/20.11/2013 înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti sub nr. 41130/20.11.2013; 

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

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 

141/26.09.2013 privind instituirea unor taxe speciale pentru eliberarea certificatului fiscal, efectuarea 

de operaţiuni fiscale precum şi eliberarea de copii de pe documentele aflate în arhiva Direcţiei 

Generale de Taxe şi Impozite Locale Sector 4. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform 

competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 190/17.12.2013 
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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 

 

H O T Ă R Å R E 

privind modificarea structurii de funcţii din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor  

Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Ţinând seama de  expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Analizând Referatul de specialitate nr. II/463/28.10.2013 întocmit de Serviciul Resurse 

Umane, SSM,PSI,MC din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4; 

 Luând în considerare avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.41261/2013 şi 

înregistrat la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor cu nr.IV/1805/28.11.2013; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4; 

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

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă structura de funcţii a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 în 

conformitate cu prevederile anexelor nr.1 şi nr.2; 

 Art.2 Anexa nr.1 şi anexa nr.2 fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 

Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 191/17.12.2013 

 

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

http://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 listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - 

ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna Noiembrie 2013, în baza Legii nr. 

230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 şi "Referatul" nr.P.8.5./ 

1277/ 29.11.2013 al Direcţiei Comunicare şi Relaţii Publice – Biroul Relaţii cu Asociaţiile de 

Proprietari; 

  Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local   ; 

  Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007; 

  În temeiul art. 45 alin. (1) şi art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile -

ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare desfăşurat la data de: 16.11.2013, conform 

anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 

 Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care doresc 

să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari. 

 Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată şi 

este valabil pe tot teritoriul României. 

 Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administraţiei 

publice locale care l-a eliberat, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acestei 

activităţi. 

 Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia Comunicare şi Relaţii Publice prin Biroul 

Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 192/17.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://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 continuarea proiectului „ŞI EU MERIT O ŞANSĂ!” şi alocarea de fonduri conform 

bugetului anexat acestui proiect 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 

 Luând în considerare referatul de specialitate cu nr. D/98/11.12.2013, al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4; 

 Ţinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.41/05.07.2007 şi Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr.291/2001, privind abilitatea Consiliilor Locale 1-6 să se asocieze 

cu persoane juridice române şi străine; 

 Ţinând cont de Hotărârea de Guvern 1175/29.09.2005 privind Strategia naţională pentru 

protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, 

„Şanse egale pentru persoanele cu handicap-către o societate fără discriminări”; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.487/11.07.2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei 

persoanelor cu tulburări psihice şi cu Ordinul MMSSF privind aprobarea Standardelor minime de 

calitate pentru centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane 

adulte cu handicap, locuinţe protejate pentru persoane adulte cu handicap; 

 Ţinând seama de Ordonanţa 68/2003 privind serviciile sociale şi prevederile Legii nr.448/2006, 

republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. 1, art.81 alin.2 lit. n) şi q) din legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 Consiliul Local al Sectorului 4: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea proiectului „ŞI EU MERIT O ŞANSĂ” pentru perioadă ianuarie 

2014– decembrie 2014, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Pentru derularea proiectului se aprobă alocarea de fonduri din bugetul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, conform bugetului proiectului din 

Anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.3 Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 4 să semneze convenţia de colaborare între Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 şi Fundaţia ESTUAR. 

 Art.4. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4 şi Serviciul Tehnic Consiliul Local Documente-Electoral vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 193/17.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/


139 

 

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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-nei STOICA CLAUDIA, în suprafaţă de 

55,07 mp., situat în STR. HUEDIN nr.7, BL.2, ET.P, SC.1, AP.1. 

sector 4 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcţiune acces din exterior, pentru teren cotă 

indiviză a blocului (trotuarul de gardă) situat în str.Huedin nr.7, bl.2, et.P, sc.1, ap.1. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este cota parte indiviză a blocului 

(trotuarul de gardă), în suprafaţă de 1,0 mp.  

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 194/17.12.2013 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

acces din exterior , pentru apartament proprietatea d-lui Gulea Banutu, în suprafaţă de 

33,55mp., situat în ŞOS. OLTENIŢEI nr.218, BL.1, ET.P, SC.1, AP.6. 

sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art. 45 ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcţiune acces din exterior, pentru teren cotă 

indiviză a blocului (trotuarul de gardă) situat în şos.Olteniţei nr.218, bl.1, et.P, sc.1, ap.6. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este cota parte indiviză a blocului 

(trotuarul de gardă), în suprafaţă de 1,0 mp.  

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 195/17.12.2013 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

supraetajare staţie benzina P+4
 
 E şi concesionare teren, pentru teren proprietatea SC VOEST 

AUTOIMPEX SRL, în suprafaţă de 146,0 mp. şi teren domeniul privat al mun. Bucureşti, în 

suprafaţă de 287,76mp, situat în CAL. ŞERBAN VODĂ nr.280 

sector 4 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completarile ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art. 45 ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcţiune supraetajare staţie benzină P+4 E, 

pe un teren situat în Cal. Şerban Vodă nr.280. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoane fizice, în 

suprafaţă de 146,0 mp. şi teren domeniul privat al mun. Bucureşti, în suprafaţă de 287,76mp. 

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 
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Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 196/17.12.2013 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL S+ P+5
 
E - 6 E Retras ieşit în consolă, pentru teren 

proprietatea SC CONCURENT REAL INVESTMENTS, în suprafaţă de 778,30mp, situat în 

Splaiul Unirii nr.66-68 ;str. Între Gârle nr.1, sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000. 

 În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru complex multifuncţional pentru teren situat în 

Splaiul Unirii nr.66-68 ; str. Între Gârle nr.1. 

 Art.2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană juridică în 

suprafaţă de 778,30. 

Art.3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 197/17.12.2013 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru reactualizare PUD-extindere 

construcţie existentă cu sediu social şi cantină socială şi concesionare teren, pe un teren 

proprietatea d-nului Irimia Vasile, în suprafaţă de 540,0 mp.şi teren proprietate privată a 

mun.Bucureşti în suprafaţă de 80,0mp, situat în str. Lt. Paius Vasile nr.2-4-6 , sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art. 45 ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru reactualizare PUD-extindere construcţie 

existentă cu sediul social şi cantină socială şi concesionare teren pe un teren situat în str.Lt.Paius 

Vasile nr.2-4-6. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 540,0mp. şi teren proprietate privata mun.Bucureşti în suprafaţă de 80,0mp propuşi 

spre concesionare.  
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Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 198/17.12.2013 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinţă  P+2 E+M, pe un teren proprietatea d-ului SANDU GHEORGHE, în suprafaţă de 75,54 

mp, situat în STR. ŞOIMUŞ nr.60A. sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; cu modificările şi completările ulterioare 

 În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată; cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţă pe un teren situat în STR.ŞOIMUŞ 

NR.60A. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 75,54mp.     

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 199/17.12.2013 
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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 

 

H O T Ă R Â R E 

privind respingerea modificării anexei 1 din HCL Sector 4 nr. 3/16.01.2012, pentru aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice privind indicatorii caracteristici ai unor obiective de 

investiţii în vederea includerii în programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de 

locuinţe în Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2012-2015. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

- Raportul Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice - Compartimentul Reabilitare Termică 

nr.P.11.5/375/25.11.2013, 

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 ; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 18/2009 privind 

creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (4), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Articol unic : Nu se aprobă modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local sector 4 

nr. 3/16.01.2012. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 200/17.12.2013 
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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 respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-lui Abrudan Mihai, în suprafaţă de 66,0 

mp., situat în B-DUL GHEORGHE ŞINCAI nr.11, BL.4, ET.P, SC.1, AP.29. 

sector 4 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic : Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcţiune acces din exterior, 

pe un teren cotă indiviză a blocului (trotuarul de gardă) situat în b-dul Gheorghe Şincai nr.11, bl.4, 

et.P, sc.1, ap.29. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 201/17.12.2013 
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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 respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

hală şi spaţii birou, pentru teren proprietatea d-lui Ioniţă Radu şi Ioniţă Lavinia, în suprafaţă 

de 540,0 mp., situat în ŞOS. BERCENI nr.94 sector 4 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic : Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcţiune hală şi spaţii birou, 

pe un teren situat în Str. Berceni nr.94. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Dan Bogdan DELEGEANU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 202/17.12.2013 



155 

 

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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinţă P+1 E, pe un teren proprietatea d-nei BUCŞĂ NARCISA LUCICA, în suprafaţă de 

227,0 mp, situat în STR. MUNTELE MARE nr.48A. sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; cu modificările şi completările ulterioare 

 În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată; cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic : Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţa pe un teren situat în 

STR.MUNTELE MARE NR.48A. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.12.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Dan Bogdan DELEGEANU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 203/17.12.2013  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea  H.C.L. Sector 6 nr. 30/25.02.2010 privind înfiinţarea Comisiei 

de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap, stabilirea componenţei acesteia şi aprobarea 

REGULAMENTULUI – CADRU de organizare şi funcţionare 

a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 30/25.02.2010 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap, stabilirea componenţei acesteia şi aprobarea REGULAMENTULUI – CADRU de 

organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

- Prevederile art. 85 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele 

ale  art. 8 alin. (1) şi (2) din Anexa la H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. j) şi n) din Legea 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică H.C.L. Sector 6 nr. 30/25.02.2010 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare 

a persoanelor adulte cu handicap, stabilirea componenţei acesteia şi aprobarea 

REGULAMENTULUI – CADRU de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap, în sensul  că se înlocuieşte Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 30/25.02.2010, cu 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 30/25.02.2010 privind înfiinţarea Comisiei de 

Evaluare a persoanelor adulte cu handicap, stabilirea componenţei acesteia şi aprobarea 

REGULAMENTULUI – CADRU de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor 
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adulte cu handicap, rămân neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 177  

Data: 12.12.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea H.C.L.Sector 6 nr. 193/16.11.2010 privind participarea la Programul  vizând 

protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi 

staţii de epurare şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici cu Proiectul “Extindere reţele de 

alimentare cu apă, canalizare menajeră şi canalizare pluvială în Sectorul 6” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Investiţii; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1450/10.09.2010 pentru 

aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate 

de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare; 

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

Locale, cu modificările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. i) şi m), precum şi ale art. 45 alin. (2) lit. a), d) şi e) 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică art. 1 al H.C.L.Sector 6. nr. 193/16.11.2010 şi va avea următorul cuprins: 

“Se aprobă participarea la Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de 

alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare derulat prin Administraţia Fondului 

pentru Mediu, cu Proiectul “Extindere reţele de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi canalizare 

pluvială în sectorul 6” în  valoare totală de 3.319.966 lei (inclusiv TVA). ”  

 Art. 2. Se modifică art. 2 alin. 1 al H.C.L.Sector 6 nr. 193/16.11.2010, şi va avea următorul 

cuprins:  

(1) Se aprobă contribuţia proprie ce revine Primăriei Sectorului 6, în valoare de 829.991,5 lei 

din costurile eligibile aferente Proiectului “Extindere reţele de alimentare cu apă, canalizare 

menajeră şi canalizare pluvială în sectorul 6” reprezentând 25% din valoarea totală a proiectului. 
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 (2) Se aprobă toate costurile neeligibile ale Proiectului “Extindere reţele de alimentare cu apă, 

canalizare menajeră şi canalizare pluvială în sectorul 6” inclusiv suportarea de către Primăria 

Sectorului 6 a tuturor cheltuielilor neprevăzute apărute pe parcursul implementării proiectului. 

 Art. 3. Se modifică art. 3 al H.C.L.Sector 6. nr. 193/16.11.2010 şi va avea următorul cuprins: 

„Se aprobă documentaţia tehnico-economică la faza Studiu de Fezabilitate, conform Anexei ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

 Art. 4. Restul prevederilor articolelor H.C.L.Sector 6 nr. 193/16.11.2010 rămân neschimbate. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Investiţii şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 178 

Data: 12.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

  HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru 

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu schimbarea 

denumirii instituţiei de învăţământ preuniversitar particular din Grădiniţa ,,King George” în Şcoala 

Primară ,,King George” la unităţi de învăţământ particulare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

  Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011- legea educaţiei naţionale, 

a adresei Grădiniţei King George cu nr. 160 din data de 26.11.2013 înregistrată la sediul 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 7486 din data de 27.11.2013, a Ordinului Ministrului Educaţiei 

Naţionale nr. 5498 din data de 15.11.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică Anexa H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2013 – 2014 cu schimbarea denumirii instituţiei de învăţământ 

preuniversitar particular din Grădiniţa ,,King George” în Şcoala Primară ,,King George” la unităţi de 

învăţământ particulare cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Piscul Crăsani nr. 17, Sector 6. 

 Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2013 – 2014 rămân neschimbate.  
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 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 179 

Data: 12.12.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind interzicerea parcării/staţionării vehiculelor utilizate în scopul desfăşurării unor activităţi 

comerciale pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, 

aflat în administrarea Sectorului 6, de către persoanele fizice/juridice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, precum şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6, precum şi: 

 - prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Poliţie 

Locală Sector 6; 

 - prevederile Legii poliţiei locale nr. 155/2010; 

 - prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale;  

 - prevederile art. 81 alin. (2) lit. l) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 - prevederile art. 15, art. 23 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. a) - c), art. 24, art. 25 alin. (1) din 

Anexa 1 la H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a O.G. nr. 

71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 

privat de interes local; 

 - prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 - prevederile art. 128 alin. (1) lit. d) şi e) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile H.C.G.M.B. nr. 118/2004 privind exercitarea activităţii de comercializare pe 

principalele reţele stradale; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j) şi l) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. l. (1) Se interzice parcarea/staţionarea vehiculelor utilizate în scopul desfăşurării unor 

activităţi comerciale pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea 

Sectorului 6, de către persoanele fizice/juridice. 

 (2) Prin excepţie, parcarea/staţionarea vehiculelor utilizate în scopul desfăşurării unor 

activităţi comerciale pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea 

Sectorului 6, de către persoanele fizice/juridice, este permisă doar: 

 a) persoanelor fizice/juridice autorizate în acest sens; 

 b) în cazurile expres prevăzute de actele normative în vigoare. 

 Art. 2. Parcarea/staţionarea vehiculelor utilizate în scopul desfăşurării unor activităţi 

comerciale pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Sectorului 6, de 

către persoanele fizice/juridice, exceptând cazurile prevăzute la art. 1 alin. (2) din prezenta hotărâre, 

constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 1.000 şi 2.000 

lei. 

 Art. 3. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se 

face de către poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6. 

 Art. 4. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 

procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii 

prevăzute în prezenta hotărâre. 

 Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 180 

Data: 12.12.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

  

HOTĂRÂRE 

privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public/privat 

al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Sectorului 6, de către persoanele fizice/juridice şi 

aprobarea Regulamentului de aplicare al acesteia 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, precum şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6, precum şi: 

 - prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Poliţie 

Locală Sector 6; 

 - prevederile Legii poliţiei locale nr. 155/2010; 

 - prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale;  

 - prevederile art. 81 alin. (2) lit. l) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 - prevederile art. 15, art. 23 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. a) - c), art. 24, art. 25 alin. (1) din 

Anexa 1 la H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a O.G. nr. 

71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 

privat de interes local; 

 - prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 - prevederile art. 128 alin. (1) lit. d) şi e) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 46 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 

publicitate; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j) şi l) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 



167 

 

 Art. 1.  (1) Se interzice expunerea spre vânzare a vehiculelor (inclusiv cele neînmatriculate) 

de către persoanele fizice/juridice, pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în 

administrarea Sectorului 6. 

 (2) Prin excepţie, expunerea spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public/privat al 

Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Sectorului 6, de către persoanele fizice/juridice, este 

permisă doar: 

 a) în spaţiile special amenajate (parcuri auto, târguri auto, showroom etc.), 

 b) în parcările de reşedinţă, deţinute de către proprietarii vehiculelor pe baza contractelor de 

închiriere valabile, încheiate cu A.D.P.D.U. Sector 6. 

 Art. 2. Expunerea spre vânzare a vehiculelor (inclusiv cele neînmatriculate) pe domeniul 

public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Sectorului 6, de către persoanele 

fizice/juridice, exceptând cazurile prevăzute la art. 1 alin. (2) din prezenta hotărâre, constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 şi 1.000 lei. 

 Art. 3. Se aprobă Regulamentul de aplicare al hotărârii privind interzicerea expunerii spre 

vânzare a vehiculelor pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea 

Sectorului 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se 

fac de către poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6. 

 Art. 5. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 

procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii 

prevăzute în prezenta hotărâre. 

 Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 181 
Data: 12.12.2013 
 
 

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

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Govodarva nr. 23”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă  

de 400,15 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Govodarva nr. 23”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

26667/10/1 din 04/11/2013 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând 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 construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, 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 administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Govodarva nr. 23”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 400,15 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie 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 discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 182 

Data: 12.12.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – “Şoseaua Orhideelor nr. 15”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe şi servicii pe un teren 

în suprafaţă de 17954,8 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu 

modificator - “Şoseaua Orhideelor nr. 15”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

25958/9/3 din 05/08/2013 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând 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 construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, 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 administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu modificator - “Şoseaua Orhideelor nr. 15”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe şi servicii pe un teren în suprafaţă de 17954,8 

m.p., proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie 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 discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 183 

Data: 12.12.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

    

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 

1.9; 

 În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege dl consilier Gheorghe Iulian în funcţia de preşedinte de şedinţă pe o perioadă 

de 3 luni, până la data de 31.03.2014. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 184 

Data: 19.12.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea 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 

Direcţiei Economice şi Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, ale Deciziei nr. 

3737/13.12.2013 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate, ale Deciziei nr. 34/15.01.2013 privind repartizarea cotelor 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2013, precum şi 

prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 107/11.12.2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare, pentru 

modificarea alin. (1), (4), (5) şi (6), ale art. 37 din O.U.G. nr. 99/2013 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2013; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia 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 727.930 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 719.245 mii lei la venituri, 

conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, anexă ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2013, în sumă de 73.843 mii lei, la 

cheltuieli şi la venituri în sumă de 73.843 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 

cu Anexele 2, 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 30.400 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. 
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 Art. 4. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 

2013, în suma de 115.822 mii lei, conform Anexei nr. IV, ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2, 

1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 185                                                                                         

Data: 19.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 
 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu  B3 

– Timpul între notificarea înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia 
 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B3 – 

Timpul între notificarea înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia, transmis la AMRSP de 

S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. prin adresa nr. 10209009 /16.10.2013; 

Având în vedere Referatul nr. 1861 /18.12.2013 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu B3 – Timpul între notificarea înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia, înaintat 

Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul  Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

 - prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 1 / 2003, nr. 21 / 2003, nr. 18 / 2004, nr. 

1/2005, nr. 1 / 2006,  nr. 1 / 2007, nr. 1 / 2008, nr. 27/2008 şi Deciziilor Consiliului Executiv al 

AMRSP nr. 15 / 2009,  nr. 30 / 2010, nr. 33 / 2011 şi nr. 43 /2012; 
 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012; 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
 

D E C I D E: 
 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B3 – 

Timpul între notificarea înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia, prezentată în Anexa* 

care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

 

 

Bucureşti  

Nr.  41  / 20.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu  

B4.3– Eliminarea apelor reziduale în urma  unei înfundări /prăbuşiri de canal colector 
 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B4.3 – 

Eliminarea apelor reziduale în urma unei înfundări/prăbuşiri de canal colector, transmis la AMRSP 

de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. prin adresa nr. 10209009/16.12.2013; 

Având în vedere Referatul nr. 1862/18.12.2013 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu B4.3, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către  Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere : 

 -prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

 -prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune  dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 -prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 2/2003, nr.15/2003, nr.21/2003, nr. 5/2004, 

nr. 21/2004, nr.21/2005, nr. 2/2006, nr. 2/2007, nr. 2/2008 , nr.28/2008 şi Deciziile Consiliului 

Executiv al AMRSP, nr. 16/2009 nr. 31/2010 , nr. 34/2011 şi  nr.44/2012,  
 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a  prevederilor Actului Aditional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012; 
 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
 

D E C I D E: 
 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B4.3 – 

Eliminarea apelor reziduale în urma  unei înfundări/prăbuşiri de canal colector , prezentată în Anexa*  

care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară  emiterii  prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

 

 

Bucureşti  

Nr.  42  / 20.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 
 

A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii 

Nivelului de Serviciu C5 – Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienţilor 
 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C5 - 

Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienţilor transmis de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu 

scrisoarea nr. 10204599/06.12.2013 înregistrată la AMRSP cu nr. 1753/06.12.2013;  

Având în vedere Referatul nr. 1863/18.12.2013 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu C5 - Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienţilor, înaintat Consiliului Executiv 

al AMRSP de către  Directorul  Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti;    

-prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

-prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 3/2004, nr. 48/2004, nr. 50/2005,  nr. 

40/2006,nr. 38/2007, nr. 26/2008 şi nr. 24/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

32/2010, nr. 32/2011 şi nr. 42/2012;  
 

În temeiul prevederilor art. 7, literele a), b), a art.14.2 şi art. 16, literele a), b) şi f) din Statutul 

AMRSP, aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112/30.08.2012; 
 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
 

D E C I D E: 
 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu  C5 – 

Timp de răspuns la apelurile telefonice ale clienţilor, prezentată în Anexa*,  care face parte 

integrantă din prezenta Decizie.  
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei deciziii. 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

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