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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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

domnului Panaitescu HoraŃiu 

 

 Având în vedere adresa Partidului Poporului Dan Diaconescu înregistrată la la Cabinetul 

Secretarului General al Municipiului Bucureşti cu nr. 481/6/13.02.2013, prin care se propune domnul 

Panaitescu HoraŃiu pentru funcŃia de consilier; 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Bucureşti al domnului Panaitescu HoraŃiu, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Comşa 

Cornel George. 

 

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

din data de 25.02.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 25.02.2013 

Nr. 29 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului deconsilier al domnului OrzaŃă Radu Paul şi vacantarea unui post de 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

 În baza referatului Primarului General al Municipiului Bucureşti şi al Secretarului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 9 alin. (2) lit. c) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-Art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului OrzaŃă Radu Paul, ca 

urmare a schimbării domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială şi se declară vacant postul de 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 

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

din data de 25.02.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 25.02.2013 

Nr. 30 

.
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind mandatarea Consiliului Local Sector 6 să vândă pentru şi în numele Municipiului Bucureşti spaŃiul 

comercial, situat în B-dul luliu Maniu nr. 111, bl. F, parter, sector 6, Bucureşti, conform SentinŃei Civile 

nr.2739/18.10.2010 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale AchiziŃii - DirecŃia Contracte; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile : 

-Art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004 a recunoştinŃei faŃă de eroii-martiri şi luptătorii care au 

contribuit la victoria RevoluŃiei române din decembrie 1989, precum şi faŃă de persoanele care şi-au jerfit 

viaŃa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-SentinŃei Civile nr. 2739/18.10.2010 pronunŃată de Tribunalul Bucureşti - SecŃia a IX-a Contencios 

Administrativ şi Fiscal, definitivă şi irevocabilă; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi alin.(9) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă vânzarea prin negociere directă către domnul losipescu George a spaŃiului 

comercial în suprafaŃă de 19,00 mp, situat în Bucureşti, B-dul luliu Maniu nr. 111, bl. F, parter, sector 6, 

conform SentinŃei Civile nr. 2739/18.10.2010 pronunŃată de Tribunalul Bucureşti SecŃia a IX-a Contencios 

Administrativ şi Fiscal. 

 Art. 2 Se mandatează Consiliul Local sector 6 - Comisia de vânzare a spaŃiilor comerciale şi de 

prestări servicii şi Primăria sector 6 să vândă pentru şi în numele Municipiului Bucureşti spaŃiul comercial 

în suprafaŃă de 19,00 mp, situat în Bucureşti, B-dul luliu Maniu nr. 111, bl. F. parter, sector 6, potrivit 

procedurilor prevăzute de Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaŃiilor comerciale proprietate privată a 

statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeŃene sau a consiliilor locale, 

precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local. 

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

Consiliul Local sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 25.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

Bucureşti, 25.02.2013 

Nr. 31 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contractării unei finanŃări rambursabile interne în valoare de până la 140.000 000 lei 

pentru cofinanŃarea proiectelor Municipiului Bucureşti care beneficiază de finanŃare nerambursabilă 

prin POR 2007-2013 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Management Proiecte şi FinanŃări 

Externe; 

 Văzând raportul Comisiei pentru credite externe şi monitorizarea derulării acestora, raportul 

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

General al Municipiului Bucureşti, 

 În conformitate cu prevederile  

- OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Capitolului IV din Legea nr.273/2O06 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă; 

- Art. 9 pct. 8 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 1166 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenŃii; 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru acoperirea prefinanŃării şi/sau 

cofinanŃării proiectelor compusă din cheltuieli neeligibile, TVA aferent cheltuielilor neeligibile şi contribuŃia 

proprie pentru implementarea proiectelor cu finanŃare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă contractarea unei finanŃări rambursabile interne în valoare de până la 140.000 000 

lei cu o maturitate de maxim 15 ani, o perioadă de tragere şi graŃie de maxim 4 ani. 

 Art. 2 Contractarea finanŃării rambursabile interne prevăzute la art. 1 se face pentru asigurarea 

prefinanŃării şi/sau cofinanŃării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la 

Uniunea Europeană: contribuŃie proprie cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile TVA, prefinanŃare, 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se mandatează domnul Prof. Univ.Dr. Sorin Mircea Oprescu, în calitate de Primar General al 

Municipiului Bucureşti să negocieze şi să semneze în numele şi pe seama Municipiului Bucureşti 
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contractul de împrumut intern menŃionat la art. 1, acordul/acordurile de garantare, precum şi toate 

documentele necesare obŃinerii autorizării şi derulării finanŃării rambursabile interne, orice modificări şi 

completări convenite de către părŃile contractante şi orice alte acte documente, notificări sau cereri a 

căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea şi punerea în executare a contractului de 

imprumut intern. 

 Art. 4. Din bugetul local al Municipiului Bucureşti se asigură plata:  

a) serviciului anual al datoriei publice; 

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiŃii de interes municipal;  

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanŃării rambursabile menŃionate la art. 1. 

 Art. 5 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are 

obligaŃia să publice pe pagina de internet a Municipiului Bucureşti următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări 

ale acesteia; 

b) valoarea finanŃării rambursabile în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare al Municipiului Bucureşti; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graŃie şi a perioadei de 

rambursare a finanŃării rambursabile; 

e)  dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanŃări rambursabile,  

f) plăŃile efectuate din fiecare finanŃare rambursabilă. 

 (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancŃiunile prevăzute de lege, 

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

Primarului General, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 25.02.2013. 

y 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 25.02.2013 

Nr. 32 
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Anexa la HCGMB nr. 32 din 25.02.2013 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt 

 

 

 

 

 

Denumire proiect 

 

 

 

 

 

Valoare  

Proiect  

Lei 

Valoare finanŃare-până la 

140.000.000 lei 

din care, pentru: 

Cheltuieli 

neeligibile, TVA 

aferent cheltuieli 

neeligibile şi 

contribuŃie 

proprie (Lei) 

Necesar 

estimat 

rollover pentru 

cheltuieli 

eligibile şi TVA 

aferent 

cheltuieli 

eligibile (lei) 

1 Consolidare, restaurare şi 

conservare ARCUL DE TRIUMF 

30.461.627 2.381.033  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.451.136 

2 Consolidare, restaurare şi 

conservare CASA CESIANU 

8.585.807 1.135.725 

3 Consolidare, restaurare şi 

conservare Observatorul 

Astronomic Vasile Urseanu 

11.105.896 1.877.051 

4 Reabilitare şi consolidare Muzeu Dr. 

Nicolae Minovici 

14.995.315 1.019.566 

5 Reabilitarea, modernizarea şi 

echiparea ambulatoriului integrat al 

Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor 

Gomoiu 

10.521.150 1.506.842 

6 Reabilitarea, modernizarea şi 

echiparea ambulatoriului integrat al 

Spitalului Clinic de Ortopedie Foişor 

22.339.558 7.021.423 

7 Amenajare circuit turistic pe lacurile 

Floreasca şi Tei (şi zona adiacentă 

lor) 

88.355.487 1.463.389 

8 Reabilitarea infrastructură rutieră 

PiaŃa Sudului 

127.140.761 50.143.836 

 TOTAL 313.505.602 66.548.864 73.451.136 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea transmiterii a 12 spaŃii din administrarea AdministraŃiei Fondului Imobiliar în 

administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti, în vederea amenajării 

unor centre de îngrijire şi educaŃie timpurie în cadrul proiectului POSDRU/71/6.3/S/41699 „Mai multe 

centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităŃi de angajare pentru tine", cantine sociale şi 

policlinică socială 

 

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

comun de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti şi al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare şi InvestiŃii; 

 Văzând raportul Comisiei Patrimoniu, raportul Comisiei Sănătate şi protecŃie socială şi avizul 

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

 În conformitate cu prevederile: 

-Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului,  

-Legii nr. 18/1990 pentru ratificarea ConvenŃiei cu privire la drepturile copilului, 

-OrdonanŃei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi completată prin O.G. 86/2004, 

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

sociale; 

-Legii nr. 292/2011 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială; 

-Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale; 

-OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă; 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 137/2010 privind aprobarea contractului de 

finanŃare nerambursabilă POSDRU/71/6.3/S/41699 semnat între Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei 

Sociale, DirecŃia Generală Autoritatea de Management pentru Programul OperaŃional Sectorial 

„Dezvoltarea Resurselor Umane" şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti în 

vederea implementării proiectului „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităŃi 

de angajare pentru tine"  

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 333/2010 privind împuternicirea DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială a Muncipiului Bucureşti pentru a demara procedurile legale în vederea 

identificării unor spaŃii adecvate ce urmează a fi utilizate în vederea dezvoltării unor servicii sociale; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. 1 Se aprobă transmiterea spaŃiilor cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă enumerate în anexa 

1 din administrarea AdministraŃiei Fondului Imobiliar în administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială a Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2 SpaŃiile se transmit în administrare în vederea amenajării şi asigurării sustenabilităŃii centrelor 

de îngrijire şi educaŃie timpurie pentru copii 0-3 ani în cadrul proiectului POSDRU/71/6.3/S/41699 „Mai 

multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităŃi de angajare pentru tine", cât şi pentru 

asigurarea funcŃionalităŃii serviciilor sociale de tipul cantinelor sociale şi policlinicii sociale. 

 Art. 3 Schimbarea destinaŃiei spaŃiilor se poate face numai cu acordul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Art. 4 Predarea - primirea spaŃiilor prevăzute în anexa 1 se va face între AdministraŃia Fondului 

Imobiliar şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti, pe bază de proces-verbal, în 

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

 Art. 5 Comisia de predare - primire a spaŃiilor menŃionate în anexa 1 are componenŃa prevăzută în 

anexa 2. 

 Art. 6 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 7 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia Fondului Imobiliar vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 25.02.2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,25.02.2012 

Nr. 33 
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Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 33/25.02.2013 

 

LISTA SPAłIILOR CU ALTĂ DESTINAłIE DECÂT CEA DE LOCUINłĂ CARE TREC DIN 

ADMINISTRAREA ADMINISTRAłIEI FONDULUI IMOBILIAR ÎN ADMINISTRAREA DIRECłIEI 

GENERALE DE ASISTENłĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI 

 

(1) spaŃiul situat în Bulevardul Ghencea, nr. 34, parter, sector 6, Bucureşti - centru de îngrijire şi educaŃie 

copii 0-3 ani; 

(2) spaŃiul situat în Calea Giuleşti nr. 184, sector 6, Bucureşti - centru de îngrijire şi educaŃie copii 0-3 ani; 

(3) spaŃiul situat în Strada Ceairului, nr. 13, bl. M2, parter, sector 3, Bucureşti- centru de îngrijire şi 

educaŃie copii 0-3 ani: 

(4) spaŃiul situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 37, bl. N4A, sector 3. Bucureşti- centru de îngrijire şi 

educaŃie copii 0-3 ani; 

(5) spaŃiul situat în Şoseaua Viilor.nr. 44, parter şi etaj, sector 5, Bucureşti - centrul de asistenŃă mamă şi 

copil pentru victimele violenŃei domestice; 

(6) spaŃiului situat în Strada LucreŃiu Pătrăşcanu, nr. 17, bloc M 18, parter, sector 3, Bucureşti - centru de 

îngrijire şi educaŃie copii 0-3 ani; 

(7) spaŃiului situat în Strada Soldat Grigore Răducanu, nr. 3, sector 1, Bucureşti - centru de îngrijire şi 

educaŃie copii 0-3 ani; 

(8) spaŃiul situat în Calea Şerban Vodă, nr. 48, sector 4, Bucureşti - centru de îngrijire şi educaŃie copii 0-

3 ani; 

(9) spaŃiul situat în Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 111, bl. F, parter, sector 6, Bucureşti- centru de îngrijire şi 

educaŃie copii 0-3 ani; 

(10) spaŃiul situat în Strada Agricultori, nr. 105, sector 2, Bucureşti - cantină socială; 

(11) spaŃiul situat în Strada Calea GriviŃei, nr. 216, sector 1, Bucureşti - cantină socială; 

(12) spaŃiul situat în Strada Dristor, nr. 81 - 88 sau 66 - 68, sector 3, Bucureşti - policlinică socială. 

Anexa 2 la H.C.G.M.B. nr. 33/25.02.2013 

 

 

COMPONENłA COMISIEI DE PREDARE -PRIMIRE A SPAłIILOR 

 

Din partea AdministraŃiei Fondului Imobiliar: 

- Oana Vianu, Director Economic; 

- Elena Pârlea, Şef serviciu Întocmire, Urmărire Contracte Închiriere, Asociere S.A.D.; 

 

 

Din partea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti:  

- Claudia Popescu, Director Economic; 

- Iuliana Popescu, Şef Serviciu Administrativ; 

- Alexandra Ruşti, Manager Proiect 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.244/2009 privind transmiterea către  

AdministraŃia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti a spaŃiului situat  

în Şoseaua Panduri nr. 22, sector 5 şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 84/2008 

 

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

specialitate comun al DirecŃiei Generale de Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia InvestiŃii şi AdministraŃia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială, raportul Comisiei patrimoniu, şi avizul 

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

Luând în considerare: 

- Avizul nr. XI/A/18550/CSA/3592/31.03.2011 emis de către Ministerul SănătăŃii – DirecŃia Organizare şi 

Politici Salariale, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Adresa nr.47/DGPPH/06.01.2011 a Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale - DirecŃia 

Generală ProtecŃia Persoanelor cu Handicap; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit.a), alin.9, art.45 alin. (3) şi art. 124 din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Încetează dreptul de folosinŃă gratuită a spaŃiului din Complexul de Recuperare 

Neuropsihomotorie Panduri, situat în şoseaua Panduri nr 22, sector 5, Corpul 1A,etaj 4 şi 5, în suprafaŃă 

de 582 mp (plus părŃile comune aferente acesteia), acordat AsociaŃiei Ajutor pentru Bătrâni, Copii şi 

Familie (A.A.B.C.F.) prin Hotărârea C.G.M.B. nr.244/2009. 

Art.2 Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele" va primi în folosinŃă gratuită spaŃiul eliberat 

conform art.1, pentru desfăşurarea activităŃilor specifice. 

Art.3 Predarea-primirea spaŃiilor conform art.1, se va realiza printr-un Protocol în care vor fi 

individualizate spaŃiile repartizate, încheiat între utilizatorii: AsociaŃia Ajutor pentru Bătrâni, Copii şi 

Familie (A.A.B.C.F.), Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele" pe de o parte şi AdministraŃia Spitalelor 

şi Serviciilor Medicale Bucureşti, în calitate de administrator, pe de altă parte. 

Art.4 Utilizatorii spaŃiului din Complexul de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri, situat în 

şoseaua Panduri nr. 22, sector 5, vor suporta cheltuielile cu utilităŃile, precum şi cheltuielile ocazionate de 

reparaŃii curente şi amenajări, în cote procentuale aferente spaŃiilor repartizate. 
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Art.5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, 

AdministraŃia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele" vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 25.02.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 25.02.2013 

Nr. 34 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scoaterea din proprietatea publică a unui spaŃiu situat în incinta  

Spitalului Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele", în vederea demolării 

 

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

specialitate comun al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia InvestiŃii şi AdministraŃia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială, 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; 

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

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

administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.246/2001; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 119 şi art. 120 din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul privat al 

Municipiului Bucureşti, a unei construcŃii având destinaŃia de anexă cu suprafaŃa construită la sol de 413 

mp şi înscrisă în Cartea Funciară-Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti Sector 5 - cu 

nr.59911, nr.topo 17416, corp C6, aflată în incinta Spitalului Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele" situat în 

Bucureşti, şos. Panduri, nr.20, sector 5, identificată potrivit anexei.1* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2 Trecerea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a construcŃiei prevăzute la art. 1. se 

face în vederea scoaterii din funcŃiune şi casării acesteia. 

Art.3 Demolarea construcŃiei prevăzute la art. 1 se face pe baza autorizaŃiei de desfiinŃare obŃinută 

de către AdministraŃia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti în condiŃiile prevăzute de Legea 

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

completările ulterioare. 

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

Serviciilor Medicale Bucureşti. 

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

Medicale Bucureşti va face demersuri în vederea înregistrării modificărilor în Cartea Funciară, precum şi 

în vederea actualizării datelor din evidenŃele cantitativ-valorice. 
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Art.6 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti. 

AdministraŃia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele", 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 25.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 25.02.2013 

Nr. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

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

AsociaŃia AbsolvenŃilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ALUMNI), în vederea derulării 

Proiectului cultural "Sărbătorirea a 100 ani de existenŃă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

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

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

 Văzând raportul Comisiei învătământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

AsociaŃia AbsolvenŃilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ALUMNI), în vederea derulării 

Proiectului cultural "Sărbătorirea a 100 ani de existenŃă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti". 

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

venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1. 

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

şi Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 25.02.2013 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 25.02.2013 

Nr. 36 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Primarului General al Municipiului Bucureşti să negocieze şi să semneze 

prelungirea contractului de comodat pentru imobilul unde funcŃionează 

Teatrul Evreiesc de Stat situat în Municipiul Bucureşti str. luliu Barasch nr. 15, sector 3 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia InvestiŃii; 

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

General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. 5, lit. a) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă prelungirea cu 25 de ani a contractului de comodat nr. 2067/23.01.2006, încheiat 

între Municipiul Bucureşti, în calitate de comodatar şi FundaŃia "Caritatea", în calitate de comodant, 

încheiat în temeiul Hotărârii C.G.M.B. nr. 251/10.11.2005; 

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

prelungirea contractului de comodat. 

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

Primarului General al Municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 25.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 25.02.2013 

Nr. 37 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea indicatorilor tehnico - economici aferenŃi studiului de fezabilitate pentru  

obiectivul de investiŃii "Consolidarea imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 –  

Sediul Primăriei Municipiului Bucureşti" aprobaŃi prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 159/12.07.2007  

şi modificaŃi prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 243/2008 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare InvestiŃii - DirecŃia InvestiŃii, prin care se propune 

reaprobarea indicatorilor economici la obiectivul "Consolidarea imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, 

sector 5 - Sediul Primăriei Municipiului Bucureşti"; 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

27/10.04.2012; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea, indicatorilor tehnico - economici aferenŃi studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul de investiŃii „Consolidarea imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 - Sediul 

Primăriei Municipiului Bucureşti"; aprobaŃi prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 159/12.07.2007 şi modificaŃi prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 243/2008 , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 243/2008, 

rămân neschimbate. 

 Art. 3 DirecŃiile din aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 25.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 25.02.2013 

Nr. 38 



21 

 

ANEXA la H.C.G.M.B. nr. 38/2013 
 

 
 
 
 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

 

“Consolidarea imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 

-Sediul Primăriei Municipiului Bucureşti” 

 
 

Indicatori tehnico-economici:  

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIłIEI: 81.733.950 lei, respectiv 18.163.100 euro inclusiv TVA 

din care: 

C+M: 

 

71.829.520 lei, respectiv 15.962.116 euro inclusiv TVA  

(curs 1 euro=4,50 lei) 

Durata de realizare a investiŃiei:  6 luni 
 
 
 
 
 
 
 
 
FinanŃarea investiŃiei se asigură din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea mijloacelor fixe Racord termoficare I.C.M.A., ReŃea exterioară de distribuŃie a 

energiei termice CT Gabroveni şi InstalaŃie CT Gabroveni str. Gabroveni nr. 4, sector 3 din domeniul 

public al municipiului Bucureşti în domeniul privat al municipiului Bucureşti pentru scoaterea din funcŃiune 

în vederea casării şi valorificării 

 

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

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

DirecŃiei Generale, Dezvoltare Urbană şi al DirecŃiei Patrimoniu; 

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

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

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art. 1 şi art. 2 din OrdonanŃa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

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

unităŃilor administrativ - teritoriale; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Bucureşti în domeniul privat al 

municipiului Bucureşti a mijloacelor fixe Racord termoficare I.C.M.A., ReŃea exterioară de distribuŃie a 

energiei termice CT Gabroveni şi InstalaŃie CT Gabroveni str. Gabroveni nr. 4, sector 3 aflate în 

exploatarea RADET Bucureşti, conform anexelor 1* şi 2* ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, 

pentru scoaterea din funcŃiune în vederea casării şi valorificării. 

 Art.2 Scoaterea din funcŃiune, casarea şi valorificarea acestor active va fi dusă la îndeplinire de 

RADET Bucureşti, cu respectarea prevederilor OrdonanŃei Guvernului nr. 112/2000. 

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

RADET Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 25.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

Bucureşti, 25.02.2013 

Nr. 39 

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

 
HOTĂRÂRE 

privind trecerea a 46 mijloace fixe - Contoare de energie termică - din domeniul public al 

municipiului Bucureşti în domeniul privat al municipiului Bucureşti pentru scoaterea din funcŃiune în 

vederea casării şi valorificării 

 

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

specialitate comun al DirecŃiei UtilităŃi Publice şi al DirecŃiei Patrimoniu; 

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

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

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  Art. 1 şi art. 2 din OrdonanŃa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere 

din funcŃiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităŃilor administrativ-teritoriale; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Bucureşti în domeniul privat al 

municipiului Bucureşti a 46 mijloace fixe - Contoare de energie termică - aflate în exploatarea Regiei 

Autonome de DistribuŃie a Energiei Termice Bucureşti, conform anexelor 1*, 2* şi 3 ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre, pentru scoaterea din funcŃiune în vederea casării şi valorificării. 

 Art.2 Scoaterea din funcŃiune, casarea şi valorificarea acestor active va fi adusă la îndeplinire de 

RADET Bucureşti, cu respectarea prevederilor OrdonanŃei Guvernului nr. 112/2000. 

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

alcătuiesc domeniul public al municipiului Bucureşti se modifică corespunzător. 

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

RADET Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 25.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 25.02.2013 

Nr. 40 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea imobilul situat în Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 250, sector 6 din administrarea Regiei 

Autonome de Transport Bucureşti în administrarea Circ & Variete Globus Bucureşti 

 

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

specialitate al DirecŃiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de: 

- Solicitările nr. 2958/04.07.2012 şi nr. 502/12.02.2013 ale conducerii Circ&Variete Globus Bucureşti; 

- Nota de constatare a DirecŃiei Patrimoniu - Serviciul Cadastru din data de 08.08.2012; 

- Decizia nr. 4052/26.12.1958 a fostului Comitet Executiv al Sfatului Popular al Capitalei R.S.R. ; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 867 şi art 869 din Codul Civil; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă transmiterea imobilului, în suprafaŃă de 9388 mp, situat în Bucureşti, Calea 

Giuleşti nr. 250, sector 6 din administrarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti în administrarea Circ 

& Variete Globus Bucureşti. 

 Art. 2 Imobilul prevăzut la art. 1, identificat potrivit anexei* ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, nu face obiectul legilor proprietăŃii şi nu va fi oferit spre compensare. 

 Art. 3 Predarea - primirea imobilului se va face în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare 

a prezentei hotărâri pe bază de protocol încheiat între reprezentanŃii Regiei Autonome de Transport 

Bucureşti şi cei ai Circ & Variete Globus Bucureşti. 

 Art. 4 Dreptul de administrare se va exercita pe o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

 Art. 5 Revocarea dreptului de administrare de către proprietar se face: 

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

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

b) dacă se modifică situaŃia juridică a bunului; 

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

înştiinŃării administratorului cu 30 de zile înainte. 

 Art. 6 În calitatea sa de administrator, Circ & Variete Globus Bucureşti va avea următoarele 

obligaŃii: 
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a) să se îngrijească de bunul primit în administrare întocmai ca proprietarul acestuia; 

b) să folosească bunul pentru uz şi folosinŃă publică şi numai cu destinaŃia stabilită; 

c) să aducă la cunoştinŃa proprietarului orice fapte şi acte care pun în pericol integritatea bunului şi, de 

asemenea orice acte sau fapte de natură să împiedice folosinŃa normală a acestuia; 

d) să exploateze bunul, evitând distrugerea, degradarea şi deteriorarea acestuia; să asigure permanent 

starea de curăŃenie şi pe căile de acces, a împrejurimilor corespunzătoare; 

e) să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinŃei acestuia, fără să ceară 

restituirea acestor cheltuieli; 

f) să efectueze la timp lucrările de întreŃinere în vederea preîntâmpinării şi remedierii deteriorărilor şi 

degradărilor constatate, pentru menŃinerea în funcŃiune a bunului pe toată durata administrării; 

g) lucrările de intervenŃie la bunul dat în administrare se vor efectua numai cu acordul proprietarului, 

precizându-se categoria lucrărilor propuse a se efectua şi necesitatea/oportunitatea efectuării acestora; 

fac excepŃie lucrările de întreŃinere, de mică amploare şi executate periodic şi reparaŃiile curente; 

h) să comunice proprietarului, cheltuielile ocazionate de efectuarea lucrărilor de intervenŃii, odată cu 

transmiterea procesului-verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor şi la recepŃia finală; 

i) să restituie bunul primit în administrare la termenul stabilit, în starea în care a fost primit, cu 

eventualele îmbunătăŃiri efectuate pe durata administrării; 

j) să înregistreze în evidenŃele contabile şi să organizeze evidenŃa sintetică şi analitică a bunurilor care 

alcătuiesc patrimoniul Municipiului Bucureşti şi care le sunt date în administrare, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

k) să aplice prevederile legale privind activităŃile de cadastru şi publicitate imobiliară, 

evaluarea/reevaluarea activelor fixe corporale aflate în administrare; 

I) să fundamenteze propunerile de scoatere din funcŃiune, casare şi valorificare a activelor corporale din 

patrimoniul Municipiului Bucureşti aflate în administrare. 

Art.7 Decizia nr. 4052/26.12.1958 a fostului Comitet Executiv al Sfatului Popular al Capitalei R.S.R. 

se abrogă. 

Art.8 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, 

Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi Circ & Variete Globus Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 25.02.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 25.02.2013 

Nr. 41 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind încheierea unui acord cadru de consultanŃă, asistenŃă şi/sau reprezentare juridică în litigiile 

conexe Proiectului „Pasaj suprateran Mihai Bravu - Splaiul Unirii" 

 

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

specialitate al DirecŃiei Juridic; 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

completare a unor acte normative; 

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

administraŃia publica locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă încheierea unui acord cadru de consultanŃă, asistenŃă şi/sau reprezentare juridică 

în litigiile conexe Proiectului „Pasaj suprateran Mihai Bravu -Splaiul Unirii". 

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

necesare în vederea punerii în aplicare a procedurii privind încheierea acordurilor - cadru de servicii de 

consultanŃă, asistenŃă şi/sau reprezentare juridică a Municipiului Bucureşti. 

Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Această hotărâre a fost aprobata în ordinară şedinŃa ordinara a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 25.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 25.02.2013 

Nr. 42 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcŃii 

şi regulamentului de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti 

 

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

specialitate al DirecŃiei Managementul Resurselor Umane; 

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

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

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 137/2010 privind aprobarea contractului de finanŃare nerambursabilă 

POSDRU/71 /6.3/S/41699 dintre Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale, DirecŃia Generală 

Autoritatea de Management pentru Programul OperaŃional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane" şi 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti în vederea implementării proiectului "Mai 

multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităŃi de angajare pentru tine"; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 15/2010 privind aprobarea transmiterii imobilului-cămin nefamilişti situat în Bd. 

Theodor Pallady, nr. 64, sector 3, Bucureşti din administrarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti în 

administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti; 

- Hotărârii de Guvern nr. 1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare, prin care s-au aprobat 

normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în 

muncă, referitoare la înfiinŃarea Serviciului specializat de Sănătate şi Securitate în Muncă şi Gestionarea 

SituaŃiilor de UrgenŃă; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin.( 3) lit. b), şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă organigrama DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti, cu 

un număr total de 780 de posturi, din care 36 posturi de conducere, conform anexei nr. 1* la prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 (1) Se aprobă statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti corespunzător art. 1, conform anexei nr. 2* la prezenta hotărâre. 

 (2) Personalul Centrelor de îngrijire si EducaŃie Timpurie create şi preluate în structura DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti se preia de către aceasta. 

 Art.3 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială a Municipiului Bucureşti, corespunzător art.1 , conform anexei nr.3* la prezenta hotărâre. 

 Art.4 Anexele nr.1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 246/2003 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 387/2009, precum şi orice 

prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art.6 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a Consiliului General alMunicipiului Bucureşti 

din data de 25.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 25.02.2013 

Nr. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 77/2012 privind constituirea comisiilor 

de specialitate ale 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 DirecŃiei AsistenŃă Tehnică şi Juridică; 

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

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 

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

completări prin Legea nr. 673/2002; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 45 alin. (5), precum şi art. 54 din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.l Art. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 77/2012 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 3 Numărul de membrii ai fiecărei comisii de specialitate va fi de 7 membrii, cu excepŃia 

Comisiei juridice şi de disciplină, Comisiei economice, buget, finanŃe, Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului, Comisiei de transporturi şi infrastructură urbană, care vor avea în componenŃă 9 

membrii". 

Art.ll Anexa nr. 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 77/2012 se completează după cum urmează: 

a) Comisia pentru sănătate şi protecŃie socială se completează cu: 

1. Domnul Deaconescu Cristinel Ionel; 

b) Comisia învăŃământ, cultură, culte şi sport se completează cu: 

1.Domnul Voicu Mihai;  

c) Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului se completează cu:  

1. Domnul Văduva Silviu. 

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 77/2012 rămân neschimbate. 

 

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

din data de 25.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 25.02.2013 

Nr. 44 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  îînncceettaarreeaa  mmaannddaattuulluuii  ddee  ccoonnssiilliieerr  llooccaall  aall  ddoommnnuulluuii  RRaadduu  AAuurreell    

  

Luând act de adresa nr. 596/10.01.2013, prin care domnul Radu Aurel ne aduce la cunoştinŃă 

demisia sa din funcŃia de consilier local; 

łinând seama de expunerea de motive a Preşedintelui  de şedinŃă al Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

Luând în considerare referatul constatator al Preşedintelui de şedinŃă al Consiliului Local al 

Sectorului 1 şi al Secretarului Sectorului 1;  

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

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

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

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

Potrivit dispoziŃiilor art.9, alin. (2), lit.a)  şi art.10, coroborate cu dispoziŃiile art. 12 din Legea nr. 

393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 114/23.06.2012 privind validarea 

mandatului de consilier al domnului Radu Aurel;  

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Articol unic – Se ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului Radu Aurel  şi se 

declară vacant locul de consilier local. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     16 

Data:  28.02.2013 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    îînn    

CCoonnssiilliiuull  ddee    aaddmmiinniissttrraaŃŃiiee  aall  GGrrăăddiinniiŃŃeeii  ””BBlluuee  BBeellll””,,    

ssiittuuaattăă  îînn  SSttrr..  GGaalliilleeiiaa  nnrr..1166,,    sseeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeşşttii  

 

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

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, AudienŃe; 

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, 

învăŃământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr. 1/2011 a educaŃiei naŃionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2013 privind modificarea 

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

şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014; 

Având în vedere adresa GrădiniŃei ”Blue Bell” nr.14/25.01.2013, înregistrată la Sectorul 1 al 

municipiului Bucureşti sub nr. 2357/23.01.2013; 

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1.  Se numeşte domnul Sorin Cornel Andreiana reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 

1  în Consiliul de administraŃie al GrădiniŃei ”Blue Bell”, situată în str. Galileia nr.16, sector 1, Bucureşti.  

 

Art.2. Primarul Sectorului 1,  persoana nominalizată la art.1, GrădiniŃa ”Blue Bell”  şi Serviciul 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

Nr.:     17 

Data:  28.02.2013 



34 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennŃŃii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiŃŃiiii    

””EEffiicciieennŃŃaa  eenneerrggeettiiccăă  şşii  aassiigguurraarreeaa  eenneerrggiieeii  eelleeccttrriiccee  ppeennttrruu  iilluummiinnaattuull  ggeenneerraall  aall  uunniittăăŃŃiilloorr  ddee  

îînnvvăăŃŃăămmâânntt  pprreeuunniivveerrssiittaarr  aaffllaattee  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  AAddmmiinniissttrraaŃŃiieeii  UUnniittăăŃŃiilloorr  ddee  ÎÎnnvvăăŃŃăămmâânntt  

PPrreeuunniivveerrssiittaarr  şşii  UUnniittăăŃŃiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11  pprriinn  uuttiilliizzaarreeaa  ssiisstteemmuulluuii  ffoottoovvoollttaaiicc””  

  

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum 

şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

łinând seama de 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 cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

                CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii  ”EficienŃa 

energetică şi asigurarea energiei electrice pentru iluminatul general al unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar aflate în administrarea AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 prin utilizarea sistemului fotovoltaic”,  conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite 

cu această destinaŃie. 

Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

Nr.:    18 

Data:  28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennŃŃii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiŃŃiiii    

””IImmpplleemmeennttaarreeaa  nnoorrmmeelloorr  îînn  vveeddeerreeaa  aassiigguurraarriiii  aacccceessiibbiilliittăăŃŃiiii  ppeerrssooaanneelloorr  ccuu  hhaannddiiccaapp  îînn  uunniittăăŃŃiillee  

ddee  îînnvvăăŃŃăămmâânntt  pprreeuunniivveerrssiittaarr  aaffllaattee  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  AAddmmiinniissttrraaŃŃiieeii  UUnniittăăŃŃiilloorr  ddee  ÎÎnnvvăăŃŃăămmâânntt  

PPrreeuunniivveerrssiittaarr  şşii  UUnniittăăŃŃiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11””  

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum 

şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

łinând seama de 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 cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

łinând seama de prevederile Legii nr.448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

                CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii  ”Implementarea 

normelor în vederea asigurării accesibilităŃii persoanelor cu handicap în unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar aflate în administrarea AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal 

constituite cu această destinaŃie. 

Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvâŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     19 

Data:  28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennŃŃii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiŃŃiiii  ””EEffiicciieennttiizzaarree  

eenneerrggeettiiccăă  ppeennttrruu  ccrreeşştteerreeaa  ppeerrffoorrmmaannŃŃeeii  eenneerrggeettiiccee    

llaa  LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  JJeeaann  MMoonnnneett””  

  

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum 

şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

łinând seama de 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 cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

                CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii  ”Eficientizare 

energetică pentru creşterea performanŃei energetice la Liceul Teoretic Jean Monnet”,  conform Anexei 

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

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite 

cu această destinaŃie. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

Nr.:     20 

Data:  28.02.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennŃŃii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiŃŃiiii  ””PPrrooiieeccttaarree  şşii  

eexxeeccuuŃŃiiee  ccoorrpp  nnoouu  ggrrăăddiinniiŃŃăă  ccuu  pprrooggrraamm  pprreelluunnggiitt  llaa    

GGrrăăddiinniiŃŃaa  ddee  CCooppiiii  nnrr..225511,,  ssiittuuaattăă  îînn  ssttrr..  VVeenneezzuueellaa  nnrr..1100--1144,,  sseeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeşşttii””  

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum 

şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

łinând seama de 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 cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

                CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii „Proiectare şi 

execuŃie corp nou grădiniŃă cu program prelungit la GrădiniŃa de Copii nr. 251, situată în str. 

Venezuela nr.10-14, sector 1, Bucureşti”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite 

cu această destinaŃie. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

Nr.:     21 

Data:  28.02.2013  



38 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennŃŃii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiŃŃiiii  

””CCoonnssttrruuiirreeaa  uunneeii  ssăăllii  ddee  ssppoorrtt  ppee  tteerreennuull  CCoolleeggiiuulluuii  TTeehhnniicc  ddee  AAeerroonnaauuttiiccăă  

HHeennrrii  CCooaannddăă,,  ssiittuuaatt  îînn  BB--dduull  FFiiccuussuulluuii,,  nnrr..4444,,  sseeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeşşttii””  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum 

şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

 łinând seama de 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 cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii  ”Construirea unei 

săli de sport pe terenul Colegiului Tehnic de Aeronautică Henri Coandă, situate în B-dul Ficusului nr.44, 

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

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite 

cu această destinaŃie. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

Nr.:     22 

Data:  28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennŃŃii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiŃŃiiii  ””LLuuccrrăărrii  ddee  

eexxttiinnddeerree  şşii  ddoottaarree  aa  ccllăăddiirriiii  CCoolleeggiiuulluuii  NNaaŃŃiioonnaall  ddee  IInnffoorrmmaattiiccăă  TTuuddoorr  VViiaannuu  ccuu  uunn  ccoorrpp  nnoouu  ddee  

ccllăăddiirree  DD++PP++22EE++33RR,,  ccee  vvaa  aaddăăppoossttii  oo  ŞŞccooaallăă  pprriimmaarrăă  şşii  ggiimmnnaazziiaallăă””  

  

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum 

şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

łinând seama de 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 cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

                CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii  ””Lucrări de 

extindere şi dotare a clădirii Colegiului NaŃional de Informatică Tudor Vianu cu un corp nou de clădire 

D+P+2E+3R, ce va adăposti o Şcoală primară şi gimnazială”,  conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite 

cu această destinaŃie. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvâŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

    

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

Nr.:     23 

Data:  28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennŃŃii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiŃŃiiii  ””SSuupprraaeettaajjaarreeaa  

ttiipp  mmaannssaarrddăă  aa  ccoorrppuulluuii  CC22  aall  ŞŞccoolliiii  GGiimmnnaazziiaallee  NNiiccoollaaee  TTiittuulleessccuu””  

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum 

şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

łinând seama de 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 cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

                CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii ce presupune 

”Supraetajarea tip mansardă a corpului C2 al Şcolii Gimnaziale Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite 

cu această destinaŃie. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

Nr.:     24 

Data:  28.02.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennŃŃii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiŃŃiiii  

””RReeffuunnccŃŃiioonnaalliizzaarree,,  rreessttaauurraarree  şşii  eexxttiinnddeerree  --  ŞŞccooaallaa  GGiimmnnaazziiaallăă  II..  HH..  RRăădduulleessccuu  ““  

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum 

şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

łinând seama de 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 cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

                CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii  ”RefuncŃionalizare, 

restaurare şi extindere - Şcoala Gimnazială I.H.Rădulescu”, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite 

cu această destinaŃie. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

Nr.:     25 

Data:  28.02.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennŃŃii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiŃŃiiii  ””LLuuccrrăărrii  ddee  

eexxttiinnddeerree  şşii  rreeffuunnccŃŃiioonnaalliizzaarree  --    CCoolleeggiiuu  GGeerrmmaann  GGooeetthhee,,      

ccuu  uunn    ccoorrpp  nnoouu  SS++PP++33EE””  

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum 

şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

łinând seama de 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 cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

                CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii ”Lucrări de extindere 

şi refuncŃionalizare - Colegiu German Goethe, cu un corp nou S+P+3E” conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite 

cu această destinaŃie. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvâŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

Nr.:     26 

Data:  28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa    SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccŃŃiiii  aall    

DDiirreeccŃŃiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1,  Raportul de specialitate întocmit de către 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, precum şi Raportul de specialitate 

al DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

locale, al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată 

(r2), cu modificările şi completările ulterioare;  

 Văzând şi prevederile Legii nr. 284/2010 - Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 283/2011 privind aprobarea OrdonanŃei de UrgenŃă a 

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

privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 84/2012 

privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din 

acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 

 În temeiul 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 administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  

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

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

ProtecŃia Copilului Sector 1, DirecŃia Juridică Şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 
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Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     27 

Data:  28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  nnrr..  222200//2299..1100..22001100  pprriivviinndd      rreeoorrggaanniizzaarreeaa  

sseerrvviicciiiilloorr  ssoocciiaallee  aaccoorrddaattee  îînn  ccaaddrruull  CCoommpplleexxuulluuii  SSoocciiaall  ddee    

SSeerrvviicciiii  OOddăăii  - CCeennttrruull  ddee  UUrrggeennŃŃăă  ppeennttrruu  PPeerrssooaannee  ffăărrăă  AAddăăppoosstt  ddiinn  ccaaddrruull  

  DDiirreeccŃŃiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11,,    

pprreeccuumm  şşii  ppeennttrruu  aaccoorrddaarreeaa  uunnoorr  aajjuuttooaarree  ddee  uurrggeennŃŃăă  

 

         Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1,  precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 1; 

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

locale, al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  łinând seama de prevederile  Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile  Legii nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

 łinând seama de Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-

cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2004 privind acordarea unor 

sume cu titlu de ajutor de urgenŃă ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 220/29.10.2010 privind   reorganizarea 

serviciilor sociale acordate în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi  - Centrul de UrgenŃă pentru 

Persoane fără Adăpost din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

precum şi pentru acordarea unor ajutoare de urgenŃă; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 220/29.10.2010 privind 

reorganizarea serviciilor sociale acordate în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi  - Centrul de 
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UrgenŃă pentru Persoane fără Adăpost din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1, precum şi pentru acordarea unor ajutoare de urgenŃă, după cum urmează: 

 

Art. 2, alin.(1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

“Art.2. (1) Se aprobă acordarea unor sume, cu titlu de ajutor de urgenŃă, ca măsură de 

prevenire şi combatere a marginalizării sociale, constând în plata chiriei, în cuantum de 700-900 

lei/lunar/familie, pentru închirierea unei locuinŃe de pe piaŃa liberă, pentru o perioadă de până la 

27 de luni de la data încheierii contractului de închiriere.” 

 

Art. 6, alin.(1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

“Art. 6 (1) În vederea respectării condiŃiilor care au stat la baza acordării ajutorului de 

urgenŃă, se va proceda la reevaluarea situaŃiei beneficiarilor ajutorului de urgenŃă, ori de câte ori 

se impune”. 

 

Art.2.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 220/29.10.2010 rămân 

nemodificate şi se aplică în continuare. 

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe din cadrul Primăriei Sectorului 1 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

Nr.:     28 

Data:  28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  PPllaannuulluuii  ddee  aaccŃŃiiuunnii  şşii  lluuccrrăărrii  ddee  iinntteerreess  llooccaall  ppeennttrruu  rreeppaarrttiizzaarreeaa  şşii  eeffeeccttuuaarreeaa  

oorreelloorr  ddee  mmuunnccăă  ddee  ccăăttrree  bbeenneeffiicciiaarriiii  ddee  aajjuuttoorr  ssoocciiaall,,    ccoonnffoorrmm  pprreevveeddeerriilloorr  LLeeggiiii  nnrr..  441166//22000011  

pprriivviinndd  vveenniittuull  mmiinniimm  ggaarraannttaatt  ,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree,,  ppeennttrruu  aannuull  22001133  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1;  

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

locale, al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

łinând seama de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Luând în considerare Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.  Se aprobă Planul de acŃiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2013, în vederea efectuării 

orelor de muncă de către beneficiarii de venit minim garantat de pe raza sectorului 1 al municipiului 

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

  Art.2. Beneficiarii venitului minim garantat de pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti vor 

presta acŃiuni sau lucrări de interes local în cadrul AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, în 

conformitate cu Planul menŃionat în anexă. 

 Art.3. Calculul numărului de ore va fi făcut de către responsabilul de caz din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în baza dispoziŃiilor Primarului sectorului 1 

de stabilire, modificare, recalculare a cuantumului venitului minim garantat, conform formulei:   
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                                  Cuantumul ajutorului social X 168,67 

                                                                   750                                             

Unde :  

• cuantumul ajutorului social reprezintă cuantumul stabilit de Legea nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru nr. de membri ai 

familiei beneficiare; 

• 168,67 reprezintă  nr. mediu de ore aferent salariului de bază minim brut pe Ńară garantat 

în plată; 

• 750 reprezintă  Salariul minim brut pe economie.  

  

 Art.4. AdministraŃia Domeniului Public Sector 1 are următoarele obligaŃii:    

a) să repartizeze persoanele pe categorii de activităŃi; la repartizarea persoanelor pe categorii de 

activităŃi se va Ńine seama, în măsura posibilităŃilor, de pregătirea profesională a acestora, de 

constituŃia fizică şi de restricŃiile privind capacitatea de muncă a persoanelor, dovedite prin 

acte medicale;   

b) să Ńină evidenŃa efectuării orelor prevăzute la art.28,  alin.(2), lit.a) din Hotărârea Guvernului 

României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, într-

un Registru, creat în acest scop; 

c) să asigure instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă;  

d) să întocmească pontajul lunar şi să îl comunice DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 pe data de 25 a fiecărei luni.  

 

 Art.5. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     29 

Data:  28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd  ssttaabbiilliirreeaa  ccoossttuulluuii  mmeeddiiuu  lluunnaarr  ddee  îînnttrreeŃŃiinneerree//ccooppiill  pprrootteejjaatt  îînn  ccaaddrruull  ssttrruuccttuurriilloorr  ddee  ttiipp  

rreezziiddeennŃŃiiaall  şşii  îînn  ssiisstteemmuull  ddee  aassiisstteennŃŃăă  mmaatteerrnnaallăă  ddiinn  ccaaddrruull    

DDiirreeccŃŃiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11    

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

locale, al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 łinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând prevederile Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiŃi 

de serviciile publice specializate pentru protecŃia copilului, mamele protejate în centrele maternal, precum 

şi copiii încredinŃaŃi sau daŃi în plasament la asistenŃi maternali profesionişti;  

Luând în considerare şi prevederile Legii nr. 292/2011 a  asistenŃei sociale; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se stabileşte costul mediul lunar de întreŃinere/copil protejat în cadrul structurilor de tip 

rezidenŃial şi în sistemul de asistenŃă maternală din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 astfel: 

a) pentru componenta tip centru de plasament, centru maternal şi centru de zi, costul mediu 

lunar de întreŃinere/copil protejat este stabilit la suma de 2245 lei; 

b) pentru casele de tip familial, costul mediul lunar de întreŃinere/copil protejat este stabilit la 

suma de  3517 lei; 

c) pentru Centrul de Asistare şi ProtecŃie pentru Copiii cu Handicap Sf. Gavril, costul mediu 

lunar de întreŃinere/copil protejat este stabilit la suma de 1328 lei; 

d) pentru copilul protejat la asistent maternal profesionist, angajat al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, costul mediu lunar de întreŃinere/copil protejat 

este stabilit la suma de  1785 lei. 
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Art.2. Pe baza costului mediul lunar de întreŃinere/copil protejat, astfel cum este stabilit la art.1 

din prezenta hotărâre, se decontează cheltuielile efectuate de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 pentru serviciile sociale oferite.  

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     30 

Data:  28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd  ssttaabbiilliirreeaa  ccoossttuulluuii  mmeeddiiuu  lluunnaarr  aall  cchheellttuuiieelliilloorr//bbeenneeffiicciiaarr  îînn  ccaaddrruull  

  cceennttrreelloorr  ddee  îînnggrriijjiirree  şşii  aassiissttaarree  ddiinn  ssttrruuccttuurraa    

DDiirreeccŃŃiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

locale, al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

łinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 268/2007 privind normele metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare şi prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2),  art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu prevederile art.115, 

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar pe baza căruia se face decontarea 

cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul centrelor de îngrijire şi asistare  din structura DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, la suma de 3372 lei. 

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

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

Nr.:     31 

Data:  28.02.2013  



52 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd  ssttaabbiilliirreeaa  ccoossttuulluuii  mmeeddiiuu  lluunnaarr  aall  cchheellttuuiieelliilloorr//bbeenneeffiicciiaarr  îînn  ccaaddrruull  

  CCeennttrruulluuii  ddee  RReeccuuppeerraarree  şşii  RReeaabbiilliittaarree  NNeeuurrooppssiihhiiaattrriiccăă  MMiillccoovv  ddiinn  ssttrruuccttuurraa    

DDiirreeccŃŃiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

locale, al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 łinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare Hotărârea Guvernului României nr. 268/2007 privind normele metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare şi prevederile Legii nr. 292/2011 a  asistenŃei sociale; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

    Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar pe baza căruia se face 

decontarea cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Milcov din structura DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1 la suma de 3985  lei. 

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

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei Hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     32 

Data:  28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd  ssttaabbiilliirreeaa  ccoossttuulluuii  mmeeddiiuu  lluunnaarr  ddee  îînnttrreeŃŃiinneerree//bbeenneeffiicciiaarr  ppeennttrruu  ddeeccoonnttaarreeaa  cchheellttuuiieelliilloorr  şşii  aa  

ccoossttuulluuii  mmeeddiiuu  lluunnaarr  ddee  îînnttrreeŃŃiinneerree//bbeenneeffiicciiaarr  ppee  bbaazzaa  ccăărruuiiaa  ssee  ssttaabbiilleeşşttee  ccoonnttrriibbuuŃŃiiaa  lluunnaarrăă  ddee  

îînnttrreeŃŃiinneerree  îînn  ccaaddrruull  CCoommpplleexxuulluuii  SSoocciiaall  ddee  SSeerrvviicciiii  SSttrrăăuulleeşşttii  şşii  CCoommpplleexxuull  SSoocciiaall  ddee  SSeerrvviicciiii  OOddăăii  

ddiinn  ssttrruuccttuurraa  DDiirreeccŃŃiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

locale, al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

łinând seama de prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreŃinere în căminele pentru persoanele 

vârstnice; 

Luând în considerare şi prevederile Legii nr. 292/2011 a  asistenŃei sociale; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se stabileşte costul mediul lunar de întreŃinere/beneficiar şi costul mediu lunar de 

întreŃinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuŃia lunară de întreŃinere în cadrul Complexului 

Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social de Servicii Odăi din structura DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, astfel: 

a) pentru Complexul Social de Servicii Străuleşti: 

1. costul mediu lunar de întreŃinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este 

stabilit la suma de 2420 lei; 

2. costul mediul lunar de întreŃinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuŃia 

lunară de întreŃinere este stabilit la suma de 841 lei. 

b) pentru Complexul Social de Servicii Odăi: 

1. costul mediu lunar de întreŃinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este 

stabilit la suma de 2782 lei; 
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2. costul mediul lunar de întreŃienere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuŃia 

lunară de întreŃinere este stabilit la suma de 886 lei. 

 c) pentru componenta de protecŃie în regim de urgenŃă din cadrul Complexului Social de 

Servicii Odăi: 

1. costul mediu lunar de întreŃinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este 

stabilit la suma de 1090 lei. 

 

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

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     33 

Data:  28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  aacchhiizziiŃŃiioonnăărriiii  ddee  ccăăttrree  AAddmmiinniissttrraaŃŃiiaa  PPiieeŃŃeelloorr  SSeeccttoorr  11    

ddee  sseerrvviicciiii  jjuurriiddiiccee  ddee  ccoonnssuullttaannŃŃăă,,  ddee  aassiisstteennŃŃăă  şşii  //ssaauu  rreepprreezzeennttaarree  

  

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de către AdministraŃia PieŃelor Sector 1; 

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

locale şi al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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 art.1, alin.(2), lit.(b) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 

României nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 

financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; 

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(2) Şi art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

Art.1. Se aprobă achiziŃionarea de către AdministraŃia PieŃelor Sector 1 de servicii juridice de 

consultanŃă, de asistenŃă şi/sau reprezentare, atât în litigii viitoare, cât şi în litigii aflate deja în curs de 

judecată. 

Art.2. Se mandatează directorul general al AdministraŃiei PieŃelor Sector 1 să semneze 

contractele  menŃionate la art.1 al prezentei hotărâri de consiliu. 

Art.3. Primarul Sectorului 1,  AdministraŃia PieŃelor Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

Nr.:     34 

Data:  28.02.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  aaddeezziiuunniiii  AAddmmiinniissttrraaŃŃiieeii  PPiieeŃŃeelloorr  SSeeccttoorr  11    

llaa  AAssoocciiaaŃŃiiaa    ““AAddmmiinniissttrraattoorriilloorr  ddee  PPiieeŃŃee  ddiinn  RRoommâânniiaa””  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de către AdministraŃia PieŃelor Sector 1; 

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

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

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

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

łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.348/2004 privind exercitarea 

comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere OrdonanŃa Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociaŃii si fundaŃii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

łinând seama de adresa S.C. PIEłE SIBIU S.A., înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti nr.3284/04.02.2013; 

În temeiul art.45, alin (1), art.80, art.81, alin.(2), lit.o şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art.1. Se aprobă adeziunea AdministraŃiei PieŃelor Sector 1 la AsociaŃia                 

“Administratorilor de PieŃe din România”. 

Art.2. Primarul Sectorului 1,  AdministraŃia PieŃelor Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

Nr.:     35 

Data:  28.02.2013  



57 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd  rreeaaccttuuaalliizzaarreeaa  ttaarriiffeelloorr  ppeennttrruu  sseerrvviicciiiillee  pprreessttaattee  ddee    

AAddmmiinniissttrraaŃŃiiaa  PPiieeŃŃeelloorr  SSeeccttoorr  11  îînn  ppiieeŃŃeellee    aaffllaattee  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  aacceesstteeiiaa  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de către AdministraŃia PieŃelor Sector 1; 

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

locale şi al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea 

comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile OrdonanŃei Guvernului României nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 

local, cu modificările şi completările ulterioare;  

łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 19/03.02.2012 privind 

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

AdministraŃiei PieŃelor Sector 1; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr.145/19.12.2002 privind indexarea 

tarifelor ce vor fi aplicate în pieŃele Sectorului 1 începând cu data de 01.01.2003; 

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2), lit.o) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE  ::  

  

Art.1. Se aprobă reactualizarea tarifelor  pentru serviciile prestate de AdministraŃia PieŃelor 

Sector 1 în pieŃele aflate în administrarea acesteia, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Începând cu data aprobării prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  

nr.145/2002  îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.3. Primarul Sectorului 1,  AdministraŃia PieŃelor Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     36 

Data:  28.02.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  ffiinnaannŃŃăărriiii  ddee  ccăăttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11,,  

  pprriinn  CCoommpplleexxuull    MMuullttiiffuunnccŃŃiioonnaall  CCaarraaiimmaann  aa  PPrrooiieeccttuulluuii  ““OO  aallttăă  ŞŞaannssăă””,,  îînn  ppaarrtteenneerriiaatt  ccuu  FFuunnddaaŃŃiiaa  

CCrruucceeaa  AAllbb  GGaallbbeennăă  ppeennttrruu  ppeerriiooaaddaa  mmaarrttiiee  22001133--ffeebbrruuaarriiee  22001144  

 

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

specialitate întocmit de către Directorul Executiv al Complexului MultifuncŃional Caraiman; 

łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale şi al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Luând în considerare prevederile art.42, alin.(4), art.96, alin.(2), art.112, alin.(3), literele f), p), q), 

art.140, alin.(1), lit.a) din Legea nr.292/2011 privind asistenŃa socială; 

łinând seama de prevederile Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor şi 

fundaŃiilor române, cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă social; 

Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Guvernului României  nr.1153/2001 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor 

subvenŃii asociaŃiilor şi fundaŃiilor române, cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi administrează 

unităŃi de asistenŃă sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând prevederile OrdonanŃei Guvernului României nr.68/2003 privind serviciile sociale, 

modificată şi completată prin OrdonanŃa Guvernului României  86/2004; 

łinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.86/26.04.2005 privind 

aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială Sector 1, cu asociaŃii şi fundaŃii, în vederea finanŃării şi realizării în comun a 

serviciilor comunitare de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 350/18.11.2004 privind 

aprobarea implementării Proiectului “O altă Şansă”, ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 

122/27.04.2006 privind aprobarea continuării finanŃării de către Consiliul Local Sector 1, prin DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 a Proiectului  “O altă Şansă”, implementat 

de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 în parteneriat cu FundaŃia 

Crucea Alb Galbenă, pentru perioada februarie 2006-februarie 2007, ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 72/29.03.2007 privind aprobarea continuării finanŃării de către Consiliul Local Sector 1, 

prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 a Proiectului  “O altă Şansă”, 

implementat de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 în parteneriat 

cu FundaŃia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2007 -  februarie 2008, ale Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 84/27.03.2008 privind aprobarea continuării finanŃării de către Consiliul Local 

Sector 1, prin Complexul  MultifuncŃional Caraiman a Proiectului “O altă Şansă” în parteneriat cu FundaŃia 

Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2008 - februarie 2009 şi ale Hotărârii Consiliului Local al 
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Sectorului 1 nr. 40.03.02.2009 privind aprobarea continuării finanŃării de către Consiliul Local Sector 1, 

prin Complexul MultifuncŃional Caraiman a Proiectului “O altă Şansă” în parteneriat cu FundaŃia Crucea 

Alb Galbenă, pentru perioada martie 2009 - februarie 2010; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.16/12.02.2008 privind înfiinŃarea în subordinea 

Consiliului Local Sector 1 a Complexului MultifuncŃional Caraiman, ca instituŃie publică cu personalitate 

juridică; 

łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/25.03.2010 privind aprobarea 

continuării finanŃării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul  MultifuncŃional Caraiman a 

Proiectului “O altă Şansă” în parteneriat cu FundaŃia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2010 - 

februarie 2011, a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 20/28.02.2011 privind aprobarea 

continuării finanŃării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul  MultifuncŃional Caraiman a 

Proiectului “O altă Şansă” în parteneriat cu FundaŃia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2011 - 

februarie 2012 şi a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 52/28.03.2012 privind aprobarea 

continuării finanŃării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul  MultifuncŃional Caraiman a 

Proiectului “O altă Şansă”, în parteneriat cu FundaŃia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2012 - 

februarie 2013; 

Luând în considerare cererea FundaŃiei Crucea Alb Galbenă nr. 2245/11.02.2013, înregistrată la 

Complexul MultifuncŃional Caraiman sub nr.272/11.02.2013; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit. n şi q, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b 

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

ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă continuarea finanŃării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul  

MultifuncŃional Caraiman, a Proiectului “O altă Şansă”, în parteneriat cu FundaŃia Crucea Alb Galbenă, 

pentru perioada martie 2013 - februarie 2014. 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul MultifuncŃional Caraiman, 

FundaŃia Crucea Alb Galbenă şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     37 

Data:  28.02.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii,,  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccŃŃiiii  şşii    

RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccŃŃiioonnaarree  aallee  PPoolliiŃŃiieeii  LLooccaallee  SSeeccttoorr  11  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

PoliŃia Locală a Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;  

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

locale şi al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a PoliŃiei Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

łinând cont de dispoziŃiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, republicată (2), 

cu modificările şi completările ulterioare;  

În concordanŃă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată; 

În temeiul prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

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

unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare;   

Văzând prevederile  Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind  Regulamentul – cadru 

de organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea DirecŃiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în PoliŃia Locală a Sectorului 1 şi 

aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale PoliŃiei 

Locale a Sectorului 1;  

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

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

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art.1. Se aprobă Organigrama PoliŃiei Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Statul de funcŃii al PoliŃiei Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare al PoliŃiei Locale a Sectorului 1, 

conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.4. Primarul Sectorului 1, PoliŃia Locală a Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     38 

Data:  28.02.2013  



62 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  pprreevveeddeerriilloorr  AAccoorrdduulluuii  ccoolleeccttiivv  ddee  mmuunnccăă  şşii  aallee  CCoonnttrraaccttuulluuii  ccoolleeccttiivv  ddee  mmuunnccăă  

îînncchheeiiaattee  llaa  nniivveelluull  PPoolliiŃŃiieeii  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  şşii  îîmmppuutteerrnniicciirreeaa  DDiirreeccttoorruulluuii  GGeenneerraall  aall  PPoolliiŃŃiieeii  

LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11,,  aa  rreepprreezzeennttaannŃŃiilloorr  ffuunnccŃŃiioonnaarriilloorr  ppuubblliiccii  şşii  aa  rreepprreezzeennttaannŃŃiilloorr  ppeerrssoonnaalluulluuii  

ccoonnttrraaccttuuaall  aaii  PPoolliiŃŃiieeii  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  ddee  aa  sseemmnnaa  AAccoorrdduull  ccoolleeccttiivv  ddee  mmuunnccăă,,  rreessppeeccttiivv  

CCoonnttrraaccttuull  ccoolleeccttiivv  ddee  mmuunnccăă  

 

   Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de PoliŃia Locală a Sectorului 1;  

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

locale şi al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a PoliŃiei Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

łinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, republicată 

(2), cu modificările şi completările ulterioare;  

Văzând prevederile art. 67 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

În concordanŃă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată; 

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind Regulamentul – cadru 

de organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale;  

łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 833/2007 privind normele de 

organizare şi funcŃionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

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

unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea DirecŃiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în PoliŃia Locală a Sectorului 1 şi 

aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale PoliŃiei 

Locale a Sectorului 1;  

łinând seama de Procesul verbal privind negocierea Acordului colectiv de muncă la nivelul 

PoliŃiei Locale a Sectorului 1, respectiv Procesul verbal privind negocierea Contractului colectiv de muncă 

la nivelul PoliŃiei Locale a Sectorului 1, încheiate în data de 15.02.2013; 

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

administraŃiei publice locale, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1). Se aprobă prevederile Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de 

muncă la nivelul PoliŃiei Locale a Sectorului 1. 

(2). Se împuterniceşte Directorul General al PoliŃiei Locale a Sectorului 1, reprezentanŃii 

funcŃionarilor publici şi reprezentanŃii personalului contractual ai PoliŃiei Locale a Sectorului 1, să 

semneze Acordul colectiv de muncă şi Contractul colectiv de muncă, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 

2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3). Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi 

cheltuieli aprobat anual potrivit legii. 

Art. 2. (1). Prevederile Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de muncă, 

aprobate potrivit prezentei hotărâri se aplică de la data de 01 martie 2013, respectiv de la data 

înregistrării la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti. 

 (2). La datele prevăzute la alin. (1) Acordul colectiv de muncă şi Contractul colectiv de muncă 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 17/03.02.2012 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare orginale, din care un exemplar pentru 

Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti. 

Art. 4. Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, PoliŃia Locală a Sectorului 1, DirecŃia 

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

Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     39 

Data:  28.02.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

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

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

ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  rreeŃŃeelleeii  şşccoollaarree  ddee  ssttaatt  şşii  ppaarrttiiccuullaarree  

ppee  rraazzaa  sseeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  ppeennttrruu  aannuull  22001133--22001144  

 

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

Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, 

învăŃământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

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

2013-2014; 

Având în vedere adresa FundaŃiei pentru ÎnvăŃământ înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 

cu nr. 3827/07.02.2013 prin care solicită excluderea din reŃeaua şcolară particulară pe raza sectorului 1 a 

Şcolii Postliceale Ion Paul al II-lea; 

łinând seama de adresa AsociaŃiei Zum Zum nr. 020/21.02.2013, înregistrată la Sectorul 1 sub 

nr. 5526/21.02.2013 prin care ne informează cu privire la schimbarea denumirii instituŃiei de învăŃământ 

pe care o patronează; 

În temeiul art.45 alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea                             

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

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

nemodificate. 

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

partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  
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Art.4. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     40 

Data:  28.02.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti acordul  

cu privire la transmiterea, din domeniul public al statului şi administrarea  

Ministerului FinanŃelor Publice în domeniul public al municipiului Bucureşti şi administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1 prin hotărâre de Guvern,  

a unui bun imobil  

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane; 

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

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

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 192/27.09.2012 prin care se solicită 

Ministerului FinanŃelor Publice – AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală transmiterea în domeniul 

public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil; 

Văzând adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi AdministraŃiei Publice  nr. 10033/18.02.2013 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 5480/21.02.2013; 

În temeiul art. 45 alin.(3), art.80, art.81 alin.(1) şi art.115 alin.(1), lit.”b” din Legea  nr. 215/2001 a 

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

 
 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti acordul cu privire la transmiterea 

din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului FinanŃelor Publice în domeniul public al 

Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin dare în plată, prin hotărâre 

de Guvern, a imobilului situat în str. Carierei nr. 34, Sector 1, compus din construcŃie C21-27, cu o 

suprafaŃă construită de 2842 mp şi teren în suprafaŃă de 17.082 mp.  

Art.2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local 

al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1. 

Art.3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia DirecŃia Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

Nr.:     41 

Data:  28.02.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii    ssiittuuaattee  îînn  SSeeccttoorruull  11  

aall    MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii 

 

Având în vedere : 

             -Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

            -Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

            -Raportul nr. 4/14.02.2013 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizele nr. 2/10/30.01.2013, 2/13/30.01.2013, 1/11/11.01.2013, 3/21/13.02.2013, 

18/3/27.11.2012, 13/6/04.09.2012, 1/16/17.01.2012, 2/14/30.01.2013, 2/17/30.01.2013, 2/15/30.01.2013, 

3/19/13.02.2013, 3/20/13.02.2013, 3/14/13.02.2013, 3/15/13.02.2013, 3/17/13.02.2013, 3/27/13.02.2013, 

1/19/11.01.2013, 4/16/27.02.2013, a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al 

administraŃiei publice locale; 

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

             łinând seama de prevederile:  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                   

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

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor; 

            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din 

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

  

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

        

                                                          HOTĂRĂŞTE: 
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   Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru construcŃii definitive pe terenurile situate 

în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi avizele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism prevăzute în Anexa nr.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi conŃine  18 poziŃii.   

           Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul de 

construire până la obŃinerea autorizaŃiilor de construire. 

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

           Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări 

urbanistice contrare. 

            Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     42 

Data:  28.02.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pentru aprobarea componenŃei Comisiei pentru protecŃia copilului Sector 1  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Secretarul sectorului 1; 

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi 

protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

łinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1437/2004 privind organizarea şi 

metodologia de funcŃionare a comisiei pentru protecŃia copilului; 

Luând în considerare prevederile art. IX din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României 

nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul 

bugetar; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 378/2004 privind aprobarea înfiinŃării şi 

componenŃa Comisiei pentru protecŃia copilului sector 1, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere adresa nr. 22280/21.02.2013 a AgenŃiei pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială a 

municipiului Bucureşti, înregistrată la DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1; 

Luând în considerare adresa nr. 206/21.02.2013 a FundaŃiei ViaŃă şi Lumină, înregistrată la 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 sub nr. 7947/22.02.2013; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu  art.115, alin.(1), lit.b) 

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă componenŃa Comisiei pentru protecŃia copilului Sector 1, după cum urmează: 

 Preşedinte: 

 Remus Alexandru Moldoveanu – secretarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti 

 

Vicepreşedinte: 

DănuŃ Ioan Fleacă – director general al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1; 
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Membri: 

Floare Manolescu – director Şcoala Specială nr.10; 

Marinela Nicoleta Dinu – reprezentant al AgenŃiei pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială a municipiului 

Bucureşti 

Georgeta Vârgolici – medic primar pediatrie - Şef Serviciu AsistenŃă Medicală şi Programe din 

cadrul DirecŃiei de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti; 

Mioara Berechet – comisar de poliŃie - PoliŃia Sectorului 1; 

Gabriela Stegaru Ianovici – director al FundaŃiei ”ViaŃă şi Lumină” 

 

Art.2.  IndemnizaŃia pentru participare la şedinŃele Comisiei pentru protecŃia  copilului Sector 1 se 

stabileşte în cuantum de 1 %  pe şedinŃă, din indemnizaŃia Primarului sectorului 1.  

 

Art.3. Începând cu data prezentei orice alte dispoziŃii contrare se abrogă. 

 

Art.4. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, persoanele menŃionate la art.1 Şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe  

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     43 

Data:  28.02.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  nnuummăărruulluuii  şşii  ccuuaannttuummuulluuii  bbuurrsseelloorr  ddee  ppeerrffoorrmmaannŃŃăă,,  bbuurrsseelloorr  ddee  mmeerriitt,,  bbuurrsseelloorr  

ddee  ssttuuddiiuu  şşii  bbuurrsseelloorr  ddee  aajjuuttoorr  ssoocciiaall  ppeennttrruu  eelleevviiii  ddee  llaa  ccuurrssuurriillee  ccuu  ffrreeccvveennŃŃăă  ddiinn  îînnvvăăŃŃăămmâânnttuull  

pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddee  ssttaatt  SSeeccttoorr  11  ppeennttrruu  sseemmeessttrruull  aall  IIII--lleeaa    

aall  aannuulluuii  şşccoollaarr  22001122--22001133  

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, al Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăŃământ, sport, mass-media 

şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Potrivit prevederilor art.82, alin.(1) şi (2) şi art.105, alin.(2), lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educaŃiei 

naŃionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăŃământul 

preuniversitar de stat, modificat şi completat cu Ordinul Ministrului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 3470/07.03.2012; 

În temeiul art. 45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

 Art.1. Se aprobă acordarea unui număr total de 13.253 burse pentru elevii de la cursurile cu 

frecvenŃă din învăŃământul preuniversitar de stat Sector 1, Bucureşti pentru semestrul al II-lea al anului 

Şcolar 2012 – 2013. 

 Art.2. Se aprobă cuantumul unei burse (pentru toate cele 4 categorii de burse) pentru anul Şcolar 

2012-2013 în sumă de 130 lei/ lună/elev. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, directorul AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, directorii unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza 
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Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe   vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     44 

Data:  28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnssttiittuuiirriiii  ccuu  ttiittlluu  ggrraattuuiitt  aa  uunnuuii  ddrreepptt  ddee  ssuuppeerrffiicciiee  aassuupprraa  tteerreennuulluuii  îînn  

ssuupprraaffaaŃŃăă  ddee  33994499  mm..pp..  ssiittuuaatt  îînn  ssttrr..  DDrriidduu  nnrr..  11AA,,  SSeeccttoorr  11  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane; 

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

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

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

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

Potrivit art. 693-702 din Noul Cod Civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/15.05.2012 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii “Amenajare ansamblu rezidenŃial pentru 

tineret, situat în Str. Dridu nr. 1A, sectorul 1,  Bucureşti”; 

Luând în considerare Decizia civilă nr. 378/15 octombrie 2002 pronunŃată de către Curtea de 

Apel Bucureşti – SecŃia a IV-a Civilă în dosarul nr. 1944/2002 prin care AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 1 a devenit proprietar asupra imobilului situat în str. Dridu nr. 1A, irevocabilă prin renunŃarea 

părŃilor la recurs;  

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

lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1) Se aprobă constituirea cu titlu gratuit, în favoarea Consiliului Local al Sectorului 1, a 

unui drept de superficie asupra terenului situat în str. Dridu nr. 1A, în suprafaŃă de 3949 mp, identificat 

conform planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate anexat prezentei hotărâri de 

consiliu, în vederea realizării obiectivului de investiŃii „Amenajare ansamblu rezidenŃial pentru tineret”. 

(2) Terenul menŃionat la alin.(1) se află în proprietatea privată a AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 1. 

Art. 2. (1) Dreptul de superficie menŃionat la art. 1 se constituie pe o durată de 99 de ani. 

(2) În conformitate cu prevederile art. 694 din Noul Cod Civil, la expirarea termenului menŃionat la 

alin. (1), dreptul de superficie poate fi reînnoit. 

(3) Dreptul de superficie poate fi înstrăinat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(4) Dreptul de servitute de trecere subterană, de suprafaŃă sau aeriană se constituie pe întreaga 

durată de existenŃă a obiectivului identificat la art. 1. 
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Art.3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, contractul de constituire a dreptului de superficie menŃionat la art. 1, în conformitate 

cu prevederile prezentei hotărâri 

Art.4. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, DirecŃia Juridică şi 

Resurse Umane, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     45 

Data:  28.02.2013  
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ROMÂNIA 
Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 
privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

pe o perioadă de 3 luni 
 
 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 
67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.02.2013; 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe o perioadă 
de 3 luni;  
 Analizând: 
 Raportul de specialitate nr. 969/10.01.2013 prezentat de către DirecŃia AdministraŃie Publică Locală 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 
InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
 Propunerea domnului consilier local Iliescu Constantin Cristinel, pentru ca domnul consilier local 
Brancu Mihail să fie desemnat preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost 
consemnată în procesul - verbal al şedinŃei; 
 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din OrdonanŃa Guvernului României nr. 35/2002 
pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, aprobată, cu 
modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002; 
 În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2) art. 47 şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 
215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art.1.  Începând cu data de 28.02.2013 domnul Brancu Mihail, consilier local al Consiliului Local 
al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 3 luni. 
 
 Art.2. Cu aceiaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 96/08.11.2012 îşi încetează 
aplicabilitatea. 

 
 Art.3.   Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

BRANCU MIHAIL 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 15 
Bucureşti, 28.02.2013 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.02.2013 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 aprobarea documentaŃiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaŃiei publice pentru închirierea 

spaŃiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat de 

pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.02.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei - cadru de organizare 

şi desfăşurare a licitaŃiei publice pentru închirierea spaŃiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în 

incinta unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 Nota de fundamentare nr. 445/11.02.2013 întocmită de DirecŃia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 9682/20.02.2013 întocmit de DirecŃia Juridică, LegislaŃie, Contencios 

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

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale precum şi Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

completările ulterioare; 

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

 Legea 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea DirecŃiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi desfăşoară 

activitatea unităŃile de învăŃământ preuniversitar, unităŃile de învăŃământ special şi unităŃile sanitare 

publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1.  Se aprobă DocumentaŃia - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaŃiei publice pentru 

închirierea spaŃiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităŃilor de învăŃământ preuniversitar 

de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti precum şi celelalte documente aferente acesteia, 

conform anexei I.  

 

 Art.2. Se aprobă preŃurile minimale de pornire pentru închirierea spaŃiilor disponibile  aflate în 

administrarea DirecŃiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 conform anexei II. 

 

 Art.3. (1) Contravaloarea lunară a chiriei şi a sumelor aferente acesteia obŃinute ca urmare a 

contractelor de închiriere încheiate prin administratorul imobilelor - DirecŃia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 va fi încasată la nivelul unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitare de stat, acestea având obligaŃia legală de a vira 50% din contravaloarea încasată către 

bugetul local. ObligaŃia de virare a procentajului de 50% se menŃine şi în cazul veniturilor obŃinute din 

închirierile ocazionale încheiate de către organele de conducere ale unităŃii de învăŃământ. 

 (2) Contractele de închiriere care au ca obiect spaŃiile/terenurile disponibile temporar din unităŃile 

de învăŃământ preuniversitare de stat care nu sunt încheiate prin DirecŃia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în calitatea sa de administrator, vor fi încasate tot la nivelul unităŃii de 

învăŃământ beneficiare şi vor fi virate 100% către bugetul local. 

 (3) Taxele şi impozitele legale aferente spaŃiilor/terenurilor închiriate vor fi suportate integral de 

către Locatar. 

 

 Art.4. (1) Se aprobă Protocolul de colaborare nr. 18.554/811/05.02.2013 încheiat între DirecŃia 

Venituri Buget Local Sector 2  şi DirecŃia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 

având ca obiect urmărirea îndeplinirii cu celeritate a obligaŃiilor financiare ale instituŃiilor de învăŃământ de 

pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi ale terŃilor - locatari, aferente contractelor de închiriere 

încheiate pentru spaŃiile şi terenurile declarate temporal disponibile în incinta unităŃilor de învăŃământ 

conform anexei III la prezenta hotărâre. 

 (2) UnităŃile de învăŃământ beneficiare ale contractelor de închiriere au obligaŃia ca până la data de 

7 (şapte) ale fiecărei luni prin organele sale de conducere să transmită către DirecŃia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar situaŃia aferentă lunii anterioare din care să rezulte derularea 

contractului de închiriere, respectiv plata şi încasarea obligaŃiilor financiare la termenele şi în condiŃiile 

stipulate în acesta, precum şi sumele vărsate la bugetul local în cuantumul calculat conform 

documentaŃiei - cadru. 

 (3) Anexele nr. I - III cuprind un număr de 34 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.5. Pe data prezentei, Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 8/2002, nr. 79/2002 şi nr. 

36/2003, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.6. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, directorii unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat, Directorul DirecŃiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 

şi Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art.7 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
  

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BRANCU MIHAIL 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 16 

Bucureşti, 28.02.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.02.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiŃii 

reprezentând „Lucrări de intervenŃie la unităŃi de învăŃământ de pe raza Sectorului 2” 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.02.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a 

devizelor generale pentru obiective de investiŃii reprezentând „Lucrări de intervenŃie la unităŃi de 

învăŃământ de pe raza Sectorului 2”;  

 Analizând: 

 Nota de fundamentare nr. 289/29.01.2013 întocmită de Directorul Executiv al DirecŃiei Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în şedinŃa din 14.02.2013 a Consiliului 

tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 

nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului  nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului cadru al documentaŃiei 

tehnico - economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiectivele de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 113/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2; 

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

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1  (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivele de investiŃii privind „Lucrări de 

intervenŃii la unităŃi de învăŃământ preuniversitar din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”, conform anexei 

nr. 1 la prezenta hotărâre, având o valoare totală de 18.460,581 mii lei, fără TVA din care C+M = 

13.945,514 mii lei, fără TVA.         

 (2) Se aprobă devizele generale pentru obiectivele de investiŃii „Lucrări de intervenŃie la unităŃi de 

învăŃământ preuniversitar din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”, conform anexei nr. 2 la prezenta 

hotărâre. 

 (3)  Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 29 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 (1) Lucrările pentru realizarea obiectivelor de investiŃii cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre, vor fi atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, desemnaŃi în urma aplicării 

procedurilor de achiziŃii publice. 

 (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuŃiei investiŃiilor în baza cheltuielilor legal 

efectuate, rezultând valoarea de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

 (3) Se deleagă Directorului DirecŃiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 

competenŃa organizării procedurii şi a încheierii contractelor de achiziŃie publică de lucrări. 

 

 Art.3  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al DirecŃiei Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

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

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

BRANCU MIHAIL 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 17 

Bucureşti, 28.02.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.02.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate şi la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 
Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 
privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2013, 

pentru FundaŃia C.I.D. România (Children in Distress-Copii in Dificultate) 
 
 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 
67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.02.2013; 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent 
anului 2013, pentru FundaŃia C.I.D. România (Children in Distress-Copii in Dificultate);  
 Analizând: 
 Raportul de specialitate nr. 8887/15.02.2013 întocmit de DirecŃia Venituri Buget Local  Sector 2, 
serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 
Bucureşti; 
 Raportul de specialitate nr. 13380/20.02.2013 întocmit de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
 Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului 
Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. (1) pct. 19 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 a administraŃiei 
publice locale, 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 clădire şi teren aferent anului 2013 pentru 
imobilul situat în Bucureşti, str. Radu de la AfumaŃi nr. 16, Sector 2, imobil aparŃinând FundaŃiei C.I.D. 
România, cu condiŃia menŃinerii destinaŃiei actuale a acestui bun imobil. 

 
 Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri 
Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BRANCU MIHAIL 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 18 

Bucureşti, 28.02.2013 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.02.2013 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 închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii aflate în administrarea 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.02.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii 

aflate în administrarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 8254/12.02.2013 al DirecŃiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu 

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

 Raportul de specialitate nr. 15136/06.12.2012 al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, serviciu 

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

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

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

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în şedinŃa din 14.02.2013 a Consiliului 

tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 

nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 32/2007 pentru reglementarea 

raporturilor contractuale privind spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 160/23.08.2001 privind transmiterea în 

administrarea Consiliilor Locale ale sectoarelor 1 - 4 a unor grădini publice, parcuri şi zone verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 116/2006 privind preluarea în evidenŃă contabilă a 

mijloacelor fixe ale AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 a unui bun imobil; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 41/2012 pentru completarea H.C.L. Sector 2 nr. 27/2006 

privind transmiterea unor pasaje pietonale subterane din administrarea Consiliului Local Sector 2 în 

administrarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 

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

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

 

 Art.1 (1) Se aprobă închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii cu destinaŃia de WC–uri publice 

amplasate în pasajul pietonal Bucur Obor, aflate în administrarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 

2 şi identificate conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă Rapoartele de evaluare pentru spaŃiile din Pasajul pietonal Bucur Obor precum şi 

modelul Contractului - cadru de închiriere conform anexelor nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre. 

 (3) Se interzice schimbarea destinaŃiei spaŃiilor menŃionate la art. 1 alin. (1) din prezenta hotărâre. 

 (4) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 161 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 (1) Se împuterniceşte AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 să organizeze licitaŃia publică 

pentru închirierea spaŃiilor şi să elaboreze documentaŃiile aferente organizării licitaŃiei publice pentru 

desemnarea locatarului. 

 (2) DocumentaŃia întocmită în vederea stabilirii preŃului minim al chiriei va respecta dispoziŃiile 

cuprinse în Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 32/2007 pentru reglementarea 

raporturilor contractuale privind spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art.3 Se împuterniceşte Directorul AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 să semneze, în 

numele Consiliului Local Sector 2, contractul de închiriere cu persoanele juridice, române sau străine, ce 

vor fi desemnate în urma licitaŃiei publice. 

 

 Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.5  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

                   (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BRANCU MIHAIL 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 19 

Bucureşti, 28.02.2013 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.02.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 111/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 

10/2011 privind reorganizarea PoliŃiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de 

FuncŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a PoliŃiei Locale Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.02.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 111/2011 pentru 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea PoliŃiei Comunitare Sector 

2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de FuncŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 

a PoliŃiei Locale Sector 2;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 9067/18.02.2013 întocmit de DirecŃia Management Resurse Umane, 

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

 Raportul de specialitate nr. 40542/21.01.2013 întocmit de Directorul General al PoliŃiei 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 RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul favorabil nr. 3055/2013 al AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici privind aprobarea 

funcŃiilor publice din cadrul PoliŃiei Locale Sector 2. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarului public, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea PoliŃiei Locale nr. 155/12.07.2010; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de 

organizare şi funcŃionare a PoliŃiei Locale; 

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1. (1)  Se aprobă modificarea Organigramei şi a statului de funcŃii ale PoliŃiei Locale Sector 2, 

instituŃie publică cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform 

anexelor nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a PoliŃiei Locale Sector 2 este de 354, din 

care 35 funcŃii de conducere şi 319 funcŃii de execuŃie. 

 (3) Numărul total al funcŃiilor publice este de 315, din care 34 funcŃii publice de conducere şi 281 

funcŃii publice de execuŃie. 

 (4)  Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 9 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2.  (1)  Primarul Sectorului 2 poate transfera/transforma/modifica funcŃiile din stat, fără 

majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramă (personal contractual/funcŃii publice). 

 (2)   Modificările în ceea ce priveşte calitatea posturilor respectiv de funcŃii publice se fac cu avizul 

prealabil al AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici şi cu respectarea cerinŃelor prevăzute de Statutul 

funcŃionarilor publici. 

 

 Art.3. Anexele nr. 1 şi 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 111/06.12.2011 privind 

aprobarea Organigramei şi Statului de funcŃii al PoliŃiei Locale Sector 2 se înlocuiesc cu anexele la 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 111/06.12.2011 rămân 

aplicabile. 

 

 Art.5.  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

 

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

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BRANCU MIHAIL 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 20 

Bucureşti, 28.02.2013 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.02.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00  

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiŃii 

„ReparaŃii capitale sistem rutier - 90 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti” 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.02.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a 

devizelor generale pentru obiective de investiŃii reprezentând „Lucrări de intervenŃie la unităŃi de 

învăŃământ de pe raza Sectorului 2”;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 1403/13.02.2013 întocmit de Directorul General al AdministraŃiei 

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

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în şedinŃa din 14.02.2013 a Consiliului 

tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 

nr. 3082/2009; 

 Amendamentul formulat de către Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti privind 

corectarea erorii materiale din cadrul art. 3 al proiectului de hotărâre, astfel cum a fost consemnat în 

procesul – verbal al şedinŃei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, 

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei 

tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului 

de funcŃii şi Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizele generale pentru obiectivele de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii de interes local reprezentând „ReparaŃii capitale sistem rutier - 90 străzi din Sectorul 

2 al Municipiului Bucureşti” , potrivit anexelor nr. 1 şi 2. 

 

 Art.2 (1) Se aprobă realizarea obiectivelor de investiŃii „ReparaŃii capitale sistem rutier - 90 străzi 

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”,  pe terenurile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 

1. 

 (2) Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 148 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.3 Valoarea totală a lucrărilor „ReparaŃii capitale sistem rutier - 90 străzi din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti” este de 47.316.685 lei fără TVA, din care C+M 45.787.011 lei fără TVA. 

  

 Art.4   (1) Lucrările de amenajare cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 vor fi atribuite spre execuŃie unor 

agenŃi economici specializaŃi, desemnaŃi în urma aplicării procedurilor de achiziŃii publice.        

 (2)  Devizele generale se actualizează pe durata execuŃiei investiŃiilor în baza cheltuielilor legal 

efectuate, rezultând valoarea de finanŃare a obiectivului de investiŃie.          

 (3) Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 competenŃa 

organizării procedurii şi a încheierii contractelor de achiziŃie publică de lucrări. 

  

 Art.5 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

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

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BRANCU MIHAIL 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 21 

Bucureşti, 28.02.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.02.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea implementării proiectului „Reabilitare corp 

C4 la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Balotului” cu sediul în Str. Balotului nr. 42, 

Sector 2, Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.02.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în 

vederea implementării proiectului „Reabilitare corp C4 la Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Balotului” cu sediul în Str. Balotului nr. 42, Sector 2, Bucureşti;  

 Analizând: 

 Raportul de Specialitate nr. 9489/19.02.2013 precum şi Nota de Fundamentare nr. 

9490/19.02.2013 prezentate de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, 

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

Bucureşti; 

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

Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 

114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 14.02.2013 de Consiliul tehnico – economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 227/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea asistenŃei sociale nr. 292/2011; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile si Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 OrdonanŃa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale astfel cum a fost aprobată 

prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 559/2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele 

rezidenŃiale, centrele de zi şi locuinŃele protejate pentru persoane adulte cu handicap, 
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 În baza art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81. alin (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă documentaŃia elaborată de către S.C.  STUFO ARHITECTURA S.R.L. privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea implementării proiectului „Reabilitare corp C4 la 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Balotului” cu sediul în Str. Balotului nr. 42, Sector 

2, Bucureşti ce are ca beneficiar DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, 

potrivit anexei ce cuprinde un număr de 46 file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Valoarea totală a lucrărilor de construcŃie este de 110.15 mii lei (exclusiv TVA), din care C+M  

reprezintă 75.48 mii lei (exclusiv TVA). 

   

 Art.2  Lucrările pentru implementarea proiectului „Reabilitare corp C4 la Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică Balotului” cu sediul în Str. Balotului nr. 42, Sector 2, Bucureşti, inclusiv 

realizarea proiectului tehnic, cuprinse în anexă, vor fi atribuite spre execuŃie unor operatori economici 

specializaŃi desemnaŃi prin licitaŃie publică. 

 

 Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

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

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 

 PREŞEDINTE DE 
ŞEDINłĂ, 

 
BRANCU MIHAIL 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 22 

Bucureşti, 28.02.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.02.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2013, 

pentru AsociaŃia Nevăzătorilor din România – filiala 

InterjudeŃeană Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.02.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent 

anului 2013, pentru AsociaŃia Nevăzătorilor din România – filiala InterjudeŃeană Bucureşti;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 10131/21.02.2013 întocmit de Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri 

Buget Local  Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Referatul DirecŃiei Venituri Buget Local  Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înregistrat sub numărul nr. 5009 din 

data de 07.02.2013; 

 Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. (1) pct. 19 precum şi art. 285 alin. (1) lit. c) 

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 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri aferent anului 2013 pentru imobilele cu 

destinaŃia de “cazare a persoanelor nevăzătoare încadrate în muncă”, situate în: 

- Bulevardul Chişinău nr. 11, bloc A3 bis, scara A, apartament 1, Sector 2, 

- Bulevardul Chişinău nr. 19, bloc A5, scara 1, apartament 1, Sector 2, 

- Bulevardul Chişinău nr. 19, bloc A5, scara 2, apartament 46, Sector 2, 

-Str. Pescăruşului nr. 1, bloc 23, scara A, apartament 4, Sector 2, utilizate de AsociaŃia Nevăzătorilor din 

România – filiala interjudeŃeană Bucureşti, în cuantum de 152.664 lei, cu condiŃia menŃinerii destinaŃiei 

actuale a acestor imobile.         
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 Art.2  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri 

Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

            
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BRANCU MIHAIL 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 23 

Bucureşti, 28.02.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.02.2013 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 scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2013, 
pentru ARCA – FORUMUL ROMÂN PENTRU REFUGIAłI ŞI MIGRANłI 

 
 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 
67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.02.2013; 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent 
anului 2013, pentru ARCA – FORUMUL ROMÂN PENTRU REFUGIAłI ŞI MIGRANłI;  
 Analizând: 
 Raportul de specialitate nr. 10134/21.02.2013 întocmit de Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri 
Buget Local  Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 
2 al Municipiului Bucureşti; 
 Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului 
Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. (1) pct. 19 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 a 
administraŃiei publice locale, 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 aferent anului 2013  pentru clădirile situate 
în Bucureşti, Sector 2, str. Austrului, nr. 23, apartament nr. 1, apartament nr. 3 şi pivniŃă, impozit în 
cuantum de 18.428 lei, cu condiŃia menŃinerii destinaŃiei actuale a acestor bunuri imobile. 
 
 Art.2. Primarul Sectorului 2 şi Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2 vor 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art.3   Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

            
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BRANCU MIHAIL 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 24 

Bucureşti, 28.02.2013 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.02.2013 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 desemnarea unor consilieri locali în Colegiul Director al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială  

şi ProtecŃia Copilului Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.02.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în Colegiul 

Director al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2;  

 Analizând: 

 Raportul de Specialitate nr. 75611/22.10.2012 prezentat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea 

Legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari precum şi Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi 

Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 art. 6 din Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile si 

regulamentul - cadru de organizare si funcŃionare a DirecŃiei Generale de Asistenta Sociala si ProtecŃia 

Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 60/19.06.2012 privind validarea mandatelor de consilieri 

locali; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 61/19.06.2012 privind constituirea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 63/03.07.2012 privind validarea mandatelor de consilieri 

locali; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1.  Se desemnează 3 consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 ca membri ai 

Colegiului Director al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, nominalizaŃi 

în anexa ce cuprinde o filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



95 

 

 Art.2.  Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2005 privind desemnarea 

unor consilieri locali în Colegiul Director al DirecŃiei Generale de Asistenta Sociala si ProtecŃia Copilului 

Sector 2 şi Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 80/2008 privind actualizarea componenŃei Colegiului 

Director al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art.3. Secretarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura  aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

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

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

            
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BRANCU MIHAIL 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 25 

Bucureşti, 28.02.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.02.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituŃilor interesate şi pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea schemei proprii de finanŃare a programelor locale privind lucrările de intervenŃii pentru 

creşterea eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

   

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.02.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei proprii de finanŃare a 

programelor locale privind lucrările de intervenŃii pentru creşterea eficienŃei energetice a blocurilor de 

locuinŃe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate comun nr. 10823/26.02.2013 al DirecŃiei Juridice, LegislaŃie Contencios 

Administrativ  şi  DirecŃiei AchiziŃii şi Contracte Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Amendamentul formulat de către Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti privind Art. I alin. 1 

lit. a) din anexa la proiectul de hotărâre şi înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2  sub nr. 

395/27.02.2013;  

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

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

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

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

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

 Ordinul comun nr. 163/540/23/2009 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei, Ministrului 

FinanŃelor Publice precum şi al Ministrului AdministraŃiei şi Internelor, pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 230/2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de proprietari, cu 

completările şi modificările ulterioare; 

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

republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 

 În temeiul art.  45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (4) din  Legea 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

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

 

 Art.1 Se aprobă asigurarea finanŃării programelor locale privind lucrările de intervenŃii pentru 

creşterea eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

conform Schemei proprii de finanŃare, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre ce conŃine un număr de 3 

file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2  Procedura de implementare a schemei de finanŃare proprii va fi stabilită prin DispoziŃie a 

Primarului Sectorului 2. 

 

 Art.3  Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică obiectivelor de investiŃii pentru care, până la data 

intrării în vigoare a acesteia, a fost emis ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru 

includerea în programul naŃional sau au fost semnate contractele de execuŃie de lucrări de intervenŃie 

pentru creşterea eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe, acestora fiindu-le aplicabile în continuare 

prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 158/2011, cu modificările ulterioare, în vigoare la data emiterii ordinului, semnării contractelor 

de execuŃie. 

 

 Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi compartimentele din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art.5  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

            
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BRANCU MIHAIL 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 26 

Bucureşti, 28.02.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.02.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe terenuri situate în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.02.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe 

terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 10627/32 din 25.02.2013 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaŃiilor de urbanism menŃionate în 

anexa la proiectul de hotărâre, întocmite de Arhitectului Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în baza 

consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 menŃionate 

în anexa proiectului de hotărâre; 

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

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 19 

ianuarie 2011; 

 OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24 din 31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25 din 31.03.2011 privind reactualizarea Regulamentului 

de organizare şi funcŃionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 şi 

a procedurii de analizare, avizare şi aprobare a documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului de 

către Consiliul Local Sector 2; 

art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului ale documentaŃiilor de urbanism prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, cuprinzând în total 10 poziŃii. 

 (2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

 (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexă reprezintă regulament de urbanism şi dau 

dreptul la construire numai în baza unei autorizaŃii de construire eliberată conform legislaŃiei în vigoare. 

 Art.2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2)  Anexa se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

BRANCU MIHAIL 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 27 

Bucureşti, 28.02.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.02.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
.
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind finanŃarea obiectivelor de investiŃii în continuare pentru anul 2013, cu  

finanŃare din excedentul bugetar al Consiliului Local, înregistrat la data de  

31.12.2012 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei economice privind finanŃarea obiectivelor de investiŃii cu 

finanŃare din excedentul bugetar realizat pe anul 2012 înregistrat cu nr. P.2.1./473/13.02.2013; 

 Luând în considerare prevederile: 

- art 1 alin (2) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri 

pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte 

normative care prevede că unităŃile administrativ teritoriale care înregistrează arierate la data de 31 

ianuarie 2013 au obligaŃia diminuării volumului acestora cu cel puŃin 85% până la data de 31 martie 2013; 

- art. 19, alin (a) şi art 44 din Legea 273/2006 privind finanŃele publice locale; 

- excedentul realizat la 31.12.2012, cf Contului de execuŃie al bugetului local emis de Trezoreria Statului 

Sector 4, în valoare de 4.059.183,64 lei; 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă lista ,,Programul privind finanŃarea obiectivelor de investiŃii în continuare pentru 

anul 2013, cu finanŃare din excedentul bugetar al Consiliului Local, înregistrat la data de 31.12.2012,, 

pentru: 

 

1.1. A.S.L.G. Sector 4, 

1.1.1. ASLG Sector 4 

1.1.2. GrădiniŃa ,,Înşirăte Mărgărite,, 

în valoare de 674,22 mii lei; 

             608,74 mii lei; 

               65, 48 mii lei; 

1.2. DGASPS Sector 4, în valoare de 2.292,08 mii lei 

 

 Art. 2 Se aprobă anexele – file de buget: 

 

Anexa 2. 49.02 Buget local 

Anexa 2.1. capitol bugetar 65.02 ÎnvăŃământ total 

Anexa 2.1.1. capitol bugetar 65.02.03 Centralizator 

Anexa 2.1.1.1. capitol bugetar 65.02.03.A ASLG 

Anexa 2.1.1.1.1 capitol bugetar 65.02.03.01 ASLG 1 
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Anexa 2.1.1.2 capitol bugetar 65.02.03.US UnităŃi şcolare 

Anexa 2.1.1.2.1 capitol bugetar 65.02.03.US 1 UnităŃi şcolare 

Anexa 2.2. capitol bugetar 68.02 Asigurări şi asistenŃă socială 

Anexa 2.2.1. capitol bugetar 68.02.AS AsistenŃă socială 

Anexa 2.2.1.1. capitol bugetar 68.02.AS.06 AsistenŃă socială pentru familie şi 

copii 

Anexa 2.2.1.1.1 capitol bugetar 68.02.AS.06.01 AsistenŃă socială pentru familie şi 

copii 

Anexa 2.2.1.2. capitol bugetar 68.02.11.2 Creşe 

Anexa 2.2.1.3. capitol bugetar 68.02.AS.50 Alte cheltuieli în domeniul 

asigurărilor şi asistenŃei sociale 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia 

Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către instituŃiile publice 

implicate, conform competenŃelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-

Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 18.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 24/18.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 
HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 27/2012 privind numirea 
reprezentanŃilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de AdministraŃie ale unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4 
 
 Luând act de Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4 şi Referatul de specialitate al 
Secretarului Sectorului 4 înregistrat cu nr. 64/21.02.2013; 
 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  
 Văzând adresa nr.59465/8.01.2013 a Ministerului EducaŃiei NaŃionale;  
 Văzând prevederile art.96 dinLegea nr. 1/2001 privind EducaŃia NaŃională;  
 Potrivit prevederilor cuprinse la art. 45, alin. 1 art. 81, alin. 2, lit. (j) alin. 4 din Legea 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Consiliul Local Sector 4 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 - Cu data prezentei se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 
nr.27/27.09.2012, privind numirea reprezentanŃilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de 
AdministraŃie ale unităŃilor de învăŃământ din învăŃământul preuniversitar de stat, de la nivelul Sectorului 
4, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta; 

Art. 2 - Doamna consilier Rădoi Ani - Gabriela va face parte din Consiliile de AdministraŃie ale 
următoarelor unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat: Şcoala Gimnazială nr. 96, Şcoala gimnazială 
„MarŃişor", GrădiniŃa „Piticot" şi GrădiniŃa „MărŃişor", în locul doamnei Ciulacu Victoria. 

Art. 3 - Domnul consilier Mihalache Eugen-Costinel va face parte din Consiliile de AdministraŃie 
ale următoarelor unităŃi de învăŃământ preuniversitar de stat: Şcoala Gimnazială „Emil RacoviŃă", 
GrădiniŃa nr. 4, GrădiniŃa nr. 62, GrădiniŃa „Floare Albastră", GrădiniŃa „Înşirăte Mărgărite", în locul 
domnului Huidu Florin. 

Art.4 - Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul 
Sectorului 4 ,  AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4, Inspectoratul Şcolar al Municipiului 
Bucureşti, precum şi de toate persoanele nominalizate în anexă*, conform competenŃelor. 

 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 
28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 25/28.02.2013 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 21/30.08.2012 privind constituirea 

„Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinŃe din fondul locativ de stat" 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Referatul de Specialitate 

întocmit de DirecŃia Administrativă şi Patrimoniu- Serviciul SpaŃiu Locativ nr. P4.3./10./4.02.2013,  

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 4 al domnului Huidu Florin, constatată prin H.C.L. sector 4 nr. 6/2012, 

 În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea locuinŃei nr. 114/1996 republicată- cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi art.21 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii locuinŃei nr. 114/1996 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) coroborat cu art.81, alin (4), din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 - Cu data prezentei se modifică componenŃa „Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinŃe" 

prin înlocuirea domnului HUIDU Florin cu un reprezentat al Consiliului Local al Sectorului 4, respectiv 

domnul MIHALACHE Eugen - Costinel 

 Art.2 - Cu aceeaşi dată Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 21/30.08.2012 se modifică şi 

se completează în consecinŃă. 

 Art.3- Primarul  Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Administrativă şi Patrimoniu- 

Serviciul SpaŃiu Locativ şi Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 26/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Local de AcŃiune privind 

Strategia de integrare a romilor din Sectorul 4 pentru perioada 2013-2020 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

- Referatul de Specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 4 nr.46/01.02.2013; 

- Având în vedere H.C.L. Sector 4 nr. 43/31.10.2012 privind alegerea consilierilor locali în cadrul 

Grupului de Lucru Local de la nivelul Sectorului 4 pentru persoanele aparŃinând etniei rome; 

- Luând în considerare H.C.L. Sector 4 nr. 63/.26.11.2012 prin care s-a aprobat Regulamentul de 

Organizare şi FuncŃionare a Grupului de Lucru Local pentru persoanele aparŃinând etniei rome de la 

nivelul Sectorului 4; 

- łinând cont de DispoziŃia Primarului Sectorului 4 nr. 1466/06.11.2012 privind nominalizarea 

persoanelor care fac parte din Grupul de Lucru Local de la nivelul Sectorului 4; 

- Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

- Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1221/2011 publicată în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 6 bis / 4.01.2012, prin care a fost aprobată Strategia 

Guvernului României de incluziune a cetăŃenilor români aparŃinând minorităŃii romilor pentru perioada 

2012-2020; 

- În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi a art. 81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Local de AcŃiune privind Strategia de integrare a romilor din Sectorul 4 

pentru perioada 2013-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. Acesta va putea fi 

modificat şi completat în cadrul Grupului de Lucru Local, în funcŃie de situaŃia care se va impune la un 

moment dat. 

Art 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreună cu DirecŃia Comunicare şi RelaŃii 

Publice - Serviciul Comunicare şi ActivităŃi Culturale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 27/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind colectarea separată a deşeurilor de către persoanele fizice şi 

juridice din sectorul 4, zona MărŃişor 

 

CONSILIUL LOCAL al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

- referatul de specialitate al DirecŃiei de Gospodărire Locală nr. P3.287/23.01.2013; 

- prevederile HCGMB NR. 109/2012, privind colectarea selectivă a deşeurilor de către 

persoanele fizice şi asociaŃiile de locatari/proprietari din Municipiul Bucureşti; 

- prevederile HG nr. 621/2005, modificată prin HG nr. 247/2011, privind gestionarea 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 

 

 łinând cont că autorităŃile deliberative au în vedere participarea cetăŃenilor la reducerea deşeurilor 

menajere prin colectarea separată a acestora, adică menajere şi reciclabile. 

 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1-2, coroborat cu art. 81, alin. 2, lit. f din Legea nr. 215/2001, 

privind administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art. 1 Se aprobă implementarea unui Program Pilot de colectare separată a deşeurilor, menajere şi 

reciclabile, de la persoanele fizice şi juridice din zona MărŃişor. 

 Art. 2 Având în vedere prevederile art. 7 şi 8 din HCGMB nr. 109/2012: 

a. Pentru persoanele fizice şi juridice care colectează separat deşeurile reciclabile de cele 

menajere, operatorul de salubrizare va aplica o diminuare a tarifului de evacuare deşeuri menajere cu 

până la 10 % din valoarea acestuia. 

 Cantitatea minimă de deşeuri reciclabile evacuată lunar, pentru care se va diminua tariful pentru 

colectarea deşeurilor, este de 0,75 kg/pers/lună. 

b. Pentru persoanele fizice juridice care nu colectează separat cele 2 componente se va 

realiza o majorare a tarifului de evacuare deşeuri menajere cu 50 % din valoarea acestuia 

 Art. 3 Pentru realizarea acestui Program pilot: 

- DirecŃia de Impozite şi Taxe Locale sector 4 va pune la dispoziŃia DirecŃiei de 

Gospodărire Locală lista imobilelor din zona MarŃişor; 

- DirecŃia de EvidenŃă Persoanelor sectorul 4 va pune la dispoziŃia DirecŃiei de 

Gospodărire Locală numărul de persoane din fiecare imobil din zona MărŃişor; 
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- Firma de salubrizare va achiziŃiona cate o europubelă de 120 l, care va inscripŃionată 

special pentru deşeuri reciclabile, şi va fi predată câte una pentru fiecare imobil. Colectarea deşeurilor 

reciclabile se va face cel puŃin o dată pe săptămână. 

 Art. 4 Pentru informarea cetăŃenilor din zona MărŃişor despre această acŃiune, inspectori din 

Primăria sectorului 4 ,  împreună cu cei de la firma de salubrizare, se vor ocupa de transmiterea 

fluturaşilor cu aceste date. 

 Costurile tipăririi fluturaşilor este în sarcina firmei de salubrizare. 

 Art. 5 Transmiterea europubelelor şi a fluturaşilor către cetăŃeni se va face pe baza de proces-

verbal, prezentat în anexa, parte componentă a prezentei hotărâri. 

 Art. 6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către DirecŃia de Taxe şi Impozite 

Locale sector 4, DirecŃia de EvidenŃă Persoane sector 4, DirecŃia de Gospodărire Locală, iar difuzarea ei 

va fi asigurată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 28/28.02.2013 
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Anexa la HCL sector 4 nr. 28/28.02.2013 

 

PROCES-VERBAL DE PRIMIRE-PREDARE 

 

Încheiat astăzi……………..între: 

 

……………………………………………………………………………….din partea Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti 

………………………………………………………………………………..din partea………………………….. 

şi 

………………………………………………………………………………………………domiciliat în Bucureşti, 

str. …………………………………………………..nr. ………………………, sector 4, beneficiar al serviciilor 

de evacuare deşeuri menajere, în baza contractului de salubrizare nr. ……………………… 

 Primii 2 am procedat la predarea, iar al 3-lea la primirea: 

- 1 europubelă de 120 l, ce va fi folosită pentru colectarea deşeurilor reciclabile; 

- HCL sector 4 nr. ……………., privind colectarea selectivă a deşeurilor de către persoanele fizice şi 

juridice din zona MărŃişor; 

- fluturaşul cu descrierea acŃiunii privind colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile de cele 

menajere. 

 Europubelele vor fi folosite strict pentru colectarea deşeurilor reciclabile şi vor fi evacuate de către 

operatorul de salubrizare, conform programului stabilit de comun accord. 

 

 Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Am predat, Am primit, 

Sect. 4 al Mun. Bucureşti 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

Operator 

…………………………………………………….. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ioan-Mircea MUNTEAN 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în folosinŃa DirecŃiei Generale de 

PoliŃie a Municipiului Bucureşti a imobilului situat în strada Principatele Unite Nr.2 Sector 4 în 

suprafaŃă de 324,70 m2 

 

 łinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi analizând Referatul de 

specialitate nr.62/20.02.2013 întocmit de Secretarul Sectorului 4; 

 Luând în considerare solicitarea DirecŃiei Generale de PoliŃie a Municipiului Bucureşti 

nr.121248/13.02.2013; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(3) şi art.81 alin.(4) din Legea Nr.215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 4 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se aprobă trecerea în folosinŃa DirecŃiei Generale de PoliŃie a Municipiului Bucureşti, cu titlu 

gratuit - pe perioada nedeterminată - a imobilului situat în strada Principatele Unite Nr.2 Sector 4, având 

suprafaŃă totală de 324,70 m2, locaŃie în care îşi va desfăşura activitatea Serviciul de investigare a 

fraudelor din structura Sectorului 4 PoliŃie. 

 Art.2 Predarea-primirea acestui imobil se va face prin proces-verbal încheiat între reprezentanŃii 

PoliŃiei Locale Sector 4 reprezentanŃii DirecŃiei Generale de PoliŃie a Municipiului Bucureşti. 

 Art.3 Cheltuielile generate de folosinŃa şi întreŃinerea acestui spaŃiu vor fi suportate integral de 

către DirecŃia Generală de PoliŃie a Municipiului Bucureşti. 

 Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, PoliŃia Locală Sector 4 şi DirecŃia Generală de 

PoliŃie a Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 29/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind desfăşurarea proiectului „Şcoala Altfel" la nivelul unităŃilor de învăŃământ preuniversitar 

de stat de pe teritoriul Sectorului 4 

 

 łinând seama de Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4, 

 Analizând Referatul de Specialitate nr. P.6/6/20.02.2013 întocmit de DirecŃia Comunicare şi RelaŃii 

Publice, 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4,  

 Luând act de art.20 alin.(1), art.103 alin.(2) art. 105 alin.(1) şi alin.(2) lit.„h" din Legea Nr. 1/2011 a 

educaŃiei naŃionale, 

 În temeiul dispoziŃiilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.(2) lit.„j" şi lit.„k" din Legea Nr.215/2001 privind 

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

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art. 1 Se aprobă desfăşurarea proiectului ,,Şcoala Altfel'' realizat de AdministraŃia Şcolilor, 

Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 în perioada 28.03.2013 - 05.04.2013 la nivelul unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat de pe teritoriul Sectorului 4. 

Art.2 Se aprobă Anexa* care face parte integrantă din prezenta, ce cuprinde planificarea 

activităŃi educative extraşcolare din cadrul proiectului „Şcoala Altfel", inclusiv costurile calculate. 

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi 

GrădiniŃelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 30/28.02.2013 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri  

pentru ASOCIAłIA ROMÂNĂ ANTI - SIDA (ARAS) 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;  

 Luând în consideraŃie raportul DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. IID 

315202/14.02.2013; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 250 alin.1, punctul 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45 alin.2 coroborat cu art. 81 alin.2, lit "d" din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri pe 

perioada anului 2013, în cuantum de 3.745,50 lei, datorat de ASOCIAłIA ROMÂNĂ ANTI - SIDA (ARAS) 

pentru imobilul situat în str. Măriuca nr. 6, bl. 120, ap. 45, sector 4;  

Art.2 Secretarul Sectorului 4 DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 31/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru AsociaŃia Ateliere Protejate 

 

 Consiliul  Local a l Sectorului 4 ,  

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;  

 Luând în consideraŃie raportul DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. IID 

315200/14.02.2013; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;  

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 punctul 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispozŃiilor art. 45 alin.2 coroborat cu art. 81 alin.2 lit. „d" din Legea nr 215/2001 a 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri pe 

perioada anului 2013, în cuantum de 6.799,56 lei, datorat de AsociaŃia Ateliere Protejate pentru imobilul 

situat în str. Secerişului nr. 15, sector 4; 

Art.2 Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia Generală de Impozite Taxe Locale a Sectorului 4 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 32/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 Luând în considerate raportul DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. II D 

315201/14.02.2013. 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;  

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 punctul 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45 alin.2 coroborat cu art. 81 alin.2 lit "d" din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri pentru 

anul fiscal 2013, în cuantum de 5.540,10 lei, datorat de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4 

pentru imobilul situat în str. Mitropolit Iosif nr. 29 ,  sector 4; 

 Art.2 Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 33/28.02.2013 

 



117 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri a persoanelor fizice 

care beneficiază de ajutor social în procent de 100% şi reducerea cu 50% a impozitului 

pe clădiri şi terenuri pentru persoanele care au venituri Iunare pe membru de familie 

mai mici decât salariu minim brut pe Ńară. 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sector 4; 

 Luând în considerare raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 4 nr. 2900/17.02.2013 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 286 alin. 1,2,3 şi 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal şi punctul 

220 alin. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45 alin. 2 coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. „d" din Legea nr.215/2001 a 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art 1. Se aprobă scutirea în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri pentru 

persoanele care beneficiază de ajutor social. 

 Art. 2. Se aprobă reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi terenuri pentru persoanele care au 

venituri lunare pe membru de familie mai mici decât salariul minim brut pe Ńară. 

 Art. 3. Scutirile/reducerile de impozit prevăzute la art. 1 şi 2 se acordă numai pentru locuinŃă de la 

adresa de domiciliu şi pentru terenul aferent acesteia. 

 Art. 4. Scutirile/reducerile prevăzute la art.1 şi art. 2 se acordă şi pentru bunurile comune ale 

soŃilor, stabilite potrivit legii. 

 Art. 5. Prezenta hotărâre de consiliu se aplică pentru anul fiscal 2013 începând cu data 

01.01.2013. 

 Art. 6. Documentele care stau la baza acordării scutirii sunt cuprinse în anexa nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 7. Secretarul sectorului 4 şi DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 34/28.02.2013 
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ANEXA NR. 1 La HCLS4 nr. 34/28.02.2013 

 

 Privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri a persoanelor fizice care 

beneficiază de ajutor social în procent de 100 % şi reducerea cu 50 % a impozitului pe clădiri şi 

terenuri pentru persoanele care au venituri lunare pe membru de familie mai mici decât salariu 

minim brut pe Ńară 

 

 a) Pentru persoanele care beneficiază de ajutor social: 

- cerere; 

- actul de identitate-fotocopie şi originalul pentru conformitate; 

- adeverinŃă eliberată de autorităŃile competente din care să rezulte că este beneficiar de ajutor social; 

- declaraŃie pe propria răspundere în care să se precizeze că, pe lângă ajutorul social, solicitantul nu mai 

are alte surse de venituri. 

 

 b) pentru persoanele care au venituri lunare pe membru de familie mai mici decât salariul 

mimim brut pe Ńară: 

- cerere; 

- actul de identitate-fotocopie şi originalul pentru conformitate; 

- adeverinŃă de salariu sau talon de pensie soŃ/soŃie emisă în luna care se solicită reducerea; 

- declaraŃia pe propria răspundere privind numărul membrilor familiei şi venitul acestora, prin familie 

înŃelegându-se soŃul, soŃia şi copii minori care au domiciliul comun, precum şi copii necăsătoriŃi, care au 

domiciliul comun cu părinŃii şi care urmează cursuri de zi, în instituŃii de învăŃământ care funcŃionează 

potrivit legii, până la terminarea acestora, dar fără să depăşească vârsta de 25 de ani în cazul acelora 

care urmează studii superioare, cu o durată de şcolarizare mai mare de 5 ani, alte acte doveditoare care 

să ateste situaŃia declarată (certificat de naştere copii, adeverinŃa instituŃie învăŃământ). 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ioan-Mircea MUNTEAN 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru Societatea HandicapaŃilor Locomotor din România 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 Luand în consideraŃie raportul DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. II D 

315203/14.02.2013; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 250 alin.1, punctul 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45 alin.2 coroborat cu art. 81 alin.2 lit."d" din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri pentru 

anul fiscal 2013, în cuantum de 7.349,26 lei, datorat de Societatea HandicapaŃilor Locomotor din 

România pentru imobilul situat în str. Brădetului nr. 24A, sc. 4, ap. 86, sector 4; 

Art.2 Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 35/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea statului de funcŃii al DirecŃiei de EvidenŃă a Persoanelor 

Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 łinând seama de expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Analizând Referatul de specialitate nr.IV/303/20.02.2013 întocmit de Serviciul Resurse Umane, 

SSM,PSI,MC din cadrul DirecŃiei de EvidenŃă a Persoanelor Sector 4; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.19/31.01.2013; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;  

 În temeiul dispoziŃiilor art.45 alin.(l) şi ale art.81 alin.(2) lit.e) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se aprobă completarea statului de funcŃii al DirecŃiei de EvidenŃă a Persoanelor Sector 4 în 

conformitate cu prevederile anexei nr. 1; 

 Art.2 Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 Art.3 Primarul Sectorului 4 ,  Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia de EvidenŃă a Persoanelor Sector 4 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 36/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 în administrarea 

DirecŃia Generală de Asistentă Socială şi ProtecŃia Copilului - Sector 4, a imobilului în 

suprafaŃă de 400 mp (parter+etaj) şi a terenului aferent, situat în incinta Colegiului Tehnic  

"Miron Nicolescu" din B-dul. Metalurgiei nr.89 sector 4, Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 

 Având în vedere Referatul de Specialitate comun al AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor 

Sector 4, şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, cu nr.99100/15.02.2013, 

expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr.289/18.01.2013; 

 În baza art.1 din OUG nr.30/14.04.2000 privind modificarea şi completarea art.166 din Legea 

ÎnvăŃământului nr.84/1995; 

 łinând seama de dispoziŃiile art.45 alin.(3) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.n) şi alin (4) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local sector 4 în administrarea DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, a imobilului în suprafaŃă de 400 mp. 

(parter+etaj) şi a terenului aferent, situate în incinta Colegiului Tehnic "Miron Nicolescu" din B-dul. 

Metalurgiei nr.89 sector 4, Bucureşti. 

 Art.2. Predarea - primirea spaŃiului descris la art.1, se va face pe bază de proces-verbal de 

predare-primire, în termen de 30 de zile de la data prezentei, între AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi 

GrădiniŃelor Sector 4 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4. 

 Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată după intrarea sa în vigoare către Ministerul EducaŃiei 

NaŃionale, în vederea luării la cunoştinŃă şi a emiterii avizului conform. 

 Art.4. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4, precum şi AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 37/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.22/31.01.2013 privind 

continuarea derulării proiectului „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice  

cu nevoi speciale din Sectorul 4",  pe parcursul anului 2013 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Luând în considerare Referatul de specialitate nr.D/09/21.02.2013, al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4; 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

 łinând seama de de Hotărârea Consiliului Local nr.22/31.01.2013 privind continuarea derulării 

proiectului „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4" 

pe parcursul anului 2013; 

 Luând în considerare prevederile art. 1, alin 1, art.8 şi art. 12 din din Legea nr. 17/2000, 

republicată, privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Începând cu data prezentei se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4, 

nr.22/31.01.2013, privind continuarea derularării proiectului „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru 

persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4", proiect destinat persoanelor vârstnice cu probleme 

sociale de pe raza sectorului 4, pe parcursul anului 2013, în sensul ca se aprobă continuarea delurării 

proiectului pe parcursul lunii martie 2013. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 cu nr.22/31.01.2013 privind 

derularea proiectului „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din 

Sectorul 4" , pe parcursul anului 2013 se adaptează prevederilor stabilite la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Secretarul Sectorului 4, împreună cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială ProtecŃia 

Copilului Sector 4 prin compartimentele sale de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 38/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.23/31.01.2013 privind continuarea 

derulării proiectului „ŞI EU MERIT O ŞANSĂ!" şi alocarea de fonduri, conform bugetului 

anexat acestui proiect, pe parcursul anului 2013 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 

 Luând în considerare referatul de specialitate cu nr.08/21.02.2013, al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, precum şi se rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 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, precum şi ale Hotărârii Consiliului Local nr.23/31.03.2013 privind 

continuarea proiectului „ŞI EU MERIT O ŞANSĂ!"; 

 łinând cont de Hotărârea de Guvern 1175/29.09.2005 privind Strategia naŃională pentru protecŃia, 

integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 206-2013, „Şanse egale pentru 

persoanele cu handicap-către o societate fără discriminări"; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.487/11.07.2002 a sănătăŃii mintale şi a protecŃiei 

persoanelor cu tulburări psihice şi cu Ordinul MMSSF privind aprobarea Standardelor minime de calitate 

pentru centre rezidenŃiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu 

handicap, locuinŃe protejate pentru persoane adulte cu handicap; 

 łinând seama de OrdonanŃa 68/2003 privind serviciile sociale şi prevederile Legii nr.448/2006, 

republicată, privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. 1, art.81 alin.2 lit. n) din Legea 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1 Începând cu data prezentei se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4, 

nr.23/31.01.2013, sub aspectul faptului că se aprobă derularea proiectului „ŞI EU MERIT O ŞANSĂ!" pe 

parcursul lunii martie 2013. 

 Art.2. Se împutemiceşte Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4 să semneze convenŃia de colaborare între aceasta instituŃie şi FundaŃia ESTUAR. 

 Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.23/31.01.2013 privind continuarea 

derulării proiectului ,,ŞI EU MERIT O ŞANSĂ!' şi alocarea de fonduri conform bugetului anexat acestui 

proiect, pe parcursul anului 2013, se adaptează prevederilor stabilite la art. 1 din prezenta hotărâre. 
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 Art.4. Secretaral Sectorului 4, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 

împreună cu FundaŃia ESTUAR vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 39/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
pentru completarea Anexei la H.C.L. Sector 4 nr. 15/31.01.2013 privind completarea Anexei H.C.L. 

Sector 4 nr. 71/30.10.2008 privind aprobarea tarifelor percepute de DirecŃia de Administrare a 

PieŃelor Sector 4 pentru serviciile prestate şi folosirea domeniului public aflat în 
administrarea acesteia 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 nr. 1712/22.02.2013; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Avand în vedere dispoziŃiile art. 282 şi art.283 din Legea nr. 571/2003- Codul Fiscal şi art. 30 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale; 

 În temeiul H.G. 348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele 

zone publice şi H.C.G.M.B. nr. 239/24.09.2001 privind unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele 

agroalimentare; H.C.L. Sector 4 Nr. 71/30.10.2008 şi H.C.L. Sector 4 Nr. 15/31.01.2013. 

 łinând seama de prevederile art. 19 şi art. 20 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcŃionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; 

 În conformitate cu prevederile art art. 45 alin. (l),art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 ART.1 Se aprobă completarea Anexei la H.C.L. Sector 4 nr. 15/31.01.2013 privind aprobarea 

tarifelor percepute de DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4 pentru serviciile prestate şi folosirea 

domeniului public aflat în administrarea acesteia, cu activităŃile şi tarifele prevăzute în sensul că la 

punctul 1 se va citi "mp/zi", iar la punctul 2 "Spot publicitar de 3 minute/10 ori pe zi/lună "; 

 ART.2 Celelalte prevederi din H.C.L. Sector 4 Nr. 71/30.10.2008 şi H.C.L. Sector 4 Nr. 

15/31.01.2013 rămân neschimbate; 

 ART.3 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Directorul DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ioan-Mircea MUNTEAN 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 40/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Regulamentului de Organizare FuncŃionare  

al DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 

 

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de Specialitate al directorului 

DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 nr. 1720/22.01.2013; 

 Analizând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003; 

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările completările ulterioare; 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sector 4, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Secretarul Sectorului 4 şi Directorul DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 41/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de Ocupare a FuncŃiilor Publice pentru anul 2013 al Aparatului 

de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucureşti 

 

 łinând seama de Referatul de Specialitate Nr. P.7./ 38 / 22.02.2013, întocmit de DirecŃia Resurse 

Umane, InformaŃii şi Administrare Personal, precum şi de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 

nr.P.4.2/212/28.02.2013. 

 

 -Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 

 

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

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

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Cu data de 01.03.2013 se aprobă Planul de Ocupare a FuncŃiilor Publice pentru anul 2013 al 

Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 în conformitate cu anexa* nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Consiliul Local al Sectorului 4, Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4, prin 

compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 42/28.02.2013 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu 

funcŃiunea de LOCUINłĂ S+P+1 E, pe un teren proprietatea d-lui ALEXANDRU  

COSMIN, în suprafaŃă de 450,0 mp. situat în STR.DRUMUL CÂMPENI nr.52, 

sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat 

de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃie, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000. 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcŃiune locuinŃă pe un teren situat în str.Drumul 

Câmpeni nr.52. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaŃă de 450,0 mp. 

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de urbanism este de 2 ani . 

(2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 43/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă 

cu funcŃiunea de LOCUINłĂ P+M , pe un teren proprietatea d-lui DUMITRU 

ION, în suprafaŃă de 439,0 mp. situat în STR. ADIERII nr.15A, 

sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirectŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat 

de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃioneaza în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃie, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000. 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei pubiice 

locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcŃiune locuinŃă pe un teren situat în str.Adierii 

nr.l5A. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaŃă de 439,0 mp. 

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentatŃii de urbanism este de 2 an i.  

(2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 44/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃia definitivă cu 

funcŃiunea de locuinŃă unifamilială, pe un teren proprietatea d-nei TONITA CECILIA  

MIRELA, în suprafaŃă de 335,0 mp. situat în STR.VULTURENI nr.88, 

sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat 

de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizui Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃie, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000. 

 În baza dispoziŃiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcŃiune locuinŃă pe un teren situat în str.Vultureni 

nr.88. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaŃă de 335,0 mp. 

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de urbanism este de 2 ani .  

(2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 45/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃia definitivă cu funcŃiunea de 

GARAJ P, pe un teren proprietatea d-lui RUS CRISTIAN, în suprafaŃă de 90,0 mp. situat în 

STR.PRIBOIULUI nr.19, sector 4 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 
Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃie, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000. 

 În baza dispoziŃiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcŃiune garaj pe un teren situat în str.PriboiuIui 

nr.19. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaŃă de 90,0 mp. 

Art. 3. Prezenta documentatŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de urbanism este de 2 ani . 

(2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 46/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă 

cu funcŃiunea de LOCUINłĂ P+1 E+M , pe un teren proprietatea d-lui SANDU 

GHEORGHE, în suprafaŃă de 110,0 mp. situat în STR.RĂMĂŞAGULUI nr.40, 

sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat 

de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturiior cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000. 

 În baza dispoziŃiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcŃiune locuinŃă pe un teren situat în str. 

Rămăşagului nr. 40. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaŃă de 110,Omp. 

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de urbanism este de 2 ani . 

(2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 47/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 

IMOBIL S+P+4E, pe un teren proprietatea d-lui SOAVA BOGDAN MĂDĂLIN, 

în suprafaŃă de 2500,0 mp., situat în str.Drumul CreŃeştilor nr.138-140, sector 4 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat 

de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃie, 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 precum şi P.U.Z. coordonator- sector 4 aprobat prin H.C.G.M.B.; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil pe un teren situat în str.Drumul CreŃeştilor nr. 

138-140. 

Art, 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaŃă de 2500,Omp. 

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire.  

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃiei de urbanism este de 2 ani.  

(2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 48/28.02.2013 



141 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă 

funcŃiunea de locuinŃă unifamilială, pe un teren proprietatea d-Iui TUDOSE COSMIN 

IONUł, în suprafaŃă de 217,0 mp. situat în STR.Mixandrei nr.15, 

sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat 

de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederiie Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃie, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000. 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcŃiune locuinŃă pe un teren situat în str.Mixandrei 

nr.15. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaŃă de 217,0 mp. 

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de urbanism este de 2 ani .  

(2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 49/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 

acces din exterior, apartament proprietatea SC RIANA BEAUTY SRL, în suprafaŃă de 83,65 mp., 

situat în str.Ion Iriceanu nr.6,bl.154,ap.56,P, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat 

de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃie, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 

acces din exterior, apartament proprietatea SC RIANA BEAUTY SRL, în suprafaŃă de 83,65 mp., situat în 

str.Ion Iriceanu nr.6,bl.154,ap.56,P, sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 50/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcşie definitivă cu funcŃiunea de 

extindere locuinŃă şi concesionare teren, pe un teren proprietatea d- lui VASILE MARIUS NICU , în 

suprafaŃă de 23,78 mp. şi teren ce aparŃine domeniului privat al mun.Bucureşti în suprafaŃă de 
163,0 mp, situat în STR.STANEI nr.13, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 
 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat 

de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină apărarea ordinii publice şi respectarea drepturiior cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃie, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000. 

 În baza dispoziŃiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit "i" din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 

de extindere locuinŃă şi concesionare teren, pe un teren proprietatea d-lui VASILE MARIUS NICU, în 

suprafaŃă de 23,78 mp. şi teren ce aparŃine domeniului privat al mun. Bucureşti în suprafaŃă de 163,O 0 

mp, situat în STR. STANEI nr.13, sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 
28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 51/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 

ansamblu rezidenŃial S+P+2 E ; 2 S+P+4E, pe un teren proprietatea SC NEGRO 2000 SRL, în 

suprafaŃă de 5000,0 mp., situat în str.Drumul CreŃeştilor nr.132-134, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat 

de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederiie Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃie, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr 

269/21.12.2000 

 În baza dispoziŃiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 

ansamblu rezidenŃial S+P+2 E ; 2 S+P+4E, pe un teren proprietatea SC NEGRO 2000 SRL, în suprafaŃă 

de 5000,0 mp., situat în str.Drumul CreŃeştilor nr.132-134 , sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 52/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 

consolidare extindere şi supraetajare locuinŃă existentă P şi concesionare teren, pe un teren 

proprietatea d-nei GOCI MARIA, în suprafaŃă de 145,0 mp. şi pe teren proprietate privată a mun. 
Bucureşti, în suprafaŃă de 145,0, situat în str. Sălcetului nr.44-42, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 
 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat 

de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃie, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normeie 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 precum şi P.U.Z. coordonator- sector 4 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. …….; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 

consolidare extindere şi supraetajare locuinŃă existentă P şi concesionare teren, pe un teren proprietatea 

d-nei GOCI MARIA, în suprafaŃă de 145,0 mp. şi pe teren proprietate privată a mun. Bucureşti, în 

suprafaŃă de 145,0, situat în str. Sălcetului nr.44-42, sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 
28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 53/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea de 

locuinŃă şi concesionare teren, pe un teren proprietate domeniul privat al mun. Bucureşti în 

suprafaŃă de 264,0 mp, propus spre concesionare situate în Str.Cuza Vodă nr. 115, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat 

de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃie, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 

de locuinŃă şi concesionare teren, pe un teren proprietate domeniul privat al mun. Bucureşti în suprafaŃă 

de 264,0 mp, propus spre concesionare situate în Str.Cuza Vodă nr.115, sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ioan-Mircea MUNTEAN 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 54/28.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu 

funcŃiunea acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-lui FIZESAN ADRIAN VLAD, în 

suprafaŃă de 63,09 mp., situat în B-dul Alexandru Obregia nr.4, bl.OD1, sc.l, P, ap.2, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate ai DirecŃiei de Urbanism Amenajarea Teritoriului avizat 

de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃie, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, 

 În baza dispoziŃiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 

acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-lui FIZESAN ADRIAN VLAD, în suprafaŃă de 63,09 

mp., situat în B-dul Alexandru Obregia nr.4, bl.OD1, sc.l, P, ap.2, sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.02.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 55/28.02.2013 
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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 contractării unui împrumut în valoare de maximum 87.717.557 lei,  

în conformitate cu prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea  

unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi  

modificarea unor acte normative 

 

 Având în vedere  Expunerea de motive a Primarului  Sectorului 6 şi Raportul de specialitate  al  

DirecŃiei Economice; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi (4) lit. b), art. 45 alin. (2) lit. b), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. 

(4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6) din Legea administraŃiei publice 

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

 Având în vedere prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 

publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare ale 

capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu cele ale OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea 

unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea 

unor acte normative, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, 

componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 łinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

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

 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  

 łinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată,  cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenŃii; 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achitarea arieratelor, înregistrate 

în contabilitate, faŃă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) 

din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 3/2013;  

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contractarea de la Ministerul FinanŃelor Publice a unui împrumut din vărsăminte 

din privatizare în valoare de maxim 87.717.557 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani.  

 Art. 2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru achitarea arieratelor înregistrate 

în contabilitate faŃă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, conform „SituaŃiei arieratelor înregistrate în 

contabilitate faŃă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări”, pentru care va fi întocmită cererea pentru 

autorizarea contractării împrumutului, conform Anexei*. 
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 Art. 3. Din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti se asigură integral plata serviciului 

anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.  

 Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite 

are obligaŃia să publice pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia; 

b) valoarea finanŃării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graŃie şi a perioadei de 

rambursare a finanŃării rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanŃări rambursabile; 

f) plăŃile efectuate din fiecare finanŃare rambursabilă; 

(2) datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancŃiunile prevăzute de lege; 

 Art.5. Se mandatează Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, să semneze, în numele şi pe 

seama Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti convenŃia de împrumut, precum şi orice alte modificări şi 

completări convenite de către părŃile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri a 

căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea şi punerea în executare a convenŃiei de 

imprumut. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor. 

 (2) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti, în termenul prevăzut de lege, primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi prefectului 

Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinŃa publică prin afişarea la sediul primăriei Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi pe pagina de internet www.primarie6.ro. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 
 

Nr.: 37 

Data: 18.02.2013 

 

 

 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 4/31.01.2013 privind aprobarea utilizării excedentului anului 

precedent pentru finanŃarea obiectivelor de investiŃii şi a unor programe  

de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile. 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului  Sectorului 6 şi Raportul de specialitate  al  

DirecŃiei Economice; 

 łinând cont de prevederile art. 58, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind FinanŃele Publice Locale 

cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul art. 45, alin. (2), lit. a) şi  art. 81, alin. (2)  lit. d) din Legea  nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. Sector 6 nr. 4/31.01.2013 privind aprobarea utilizării 

excedentului anului precedent pentru finanŃarea obiectivelor de investiŃii şi a unor programe de dezvoltare 

pe fonduri externe nerambursabile, după cum  urmează: 

- se aprobă utilizarea sumei de 905.104,69 lei din excedentul anului 2012 pentru finanŃarea unor 

programe de dezvoltare pe fonduri nerambursabile, derulate de AdministraŃia Şcolilor Sector 6 şi a sumei 

de 7.780.245,76 lei din excedentul anului 2012,  pentru acoperirea temporară a golului de casă, pentru 

achitarea unor cheltuieli din secŃiunea de funcŃionare. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 4/31.01.2013 privind aprobarea utilizării 

excedentului anului precedent pentru finanŃarea obiectivelor de investiŃii şi a unor programe de dezvoltare 

pe fonduri externe nerambursabile rămân neschimbate. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 
 

Nr.: 38 

Data: 18.02.2013 
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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 împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pentru preluarea în administrare a imobilului situat în Municipiul Bucureşti,  

 Intrarea Drumul Taberei nr. 2 - 4, Sector 6 

 

Având în vedere Expunerea de motive şi Raportul de specialitate; 

Văzând Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să facă demersurile necesare în vederea preluării 

în administrare, de la FederaŃia Română de Tenis de Masă a imobilului situat în Municipiul Bucureşti, 

Intrarea Drumul Taberei nr. 2 - 4, Sector 6, în suprafaŃă totală de 1.311,11 m.p., din care suprafaŃă 

construită semidemolată de 1.157,47 m.p., suprafaŃă teren liber 145,97 m.p. şi stâlpi de susŃinere 7,68 

m.p., identificat conform planului din Anexă*. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi serviciile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 39 

Data: 28.02.2013 

 

 

 

 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 13/31.07.2012 privind 

desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de  

administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat 

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei AdministraŃie Publică Locală; 

 łinând cont de Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare adresa nr. 423/05.02.2013 a Şcolii Gimnaziale Regele Mihai I. 

 Având în vedere prevederile art. 96 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaŃiei naŃionale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se înlocuieşte Anexa la H.C.L. Sector 6 nr. 13/31.07.2012  cu Anexa* ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Restul prevederilor din H.C.L. Sector 6 nr. 13/31.07.2012 rămân neschimbate. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia AdministraŃie Publică Locală, împreună cu reprezentanŃii 

nominalizaŃi şi conducerea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat şi particular din Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competenŃelor 

legale. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 40 

Data: 28.02.2013 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanŃării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2013, 

a proiectului „Cantina Socială Harul” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială  şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6 în parteneriat cu AsociaŃia „Centrul Creştin Bucureşti” 

 

        Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Sociala şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind - H.C.G.M.B. nr. 63/27.02.2009 privind cooperarea 

Consiliului Local Sector 6 prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 cu 

AsociaŃia Centrul Creştin Bucureşti în vederea implementării în comun şi finanŃării proiectului „Cantina 

Socială Harul”; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi art. 12 din Legea nr. 17/2000, privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2), lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2), lit. d), n) şi q) din 

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

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă derularea şi finanŃarea, în limita sumei de 1.785.000 lei, din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2013, a proiectului „Cantina Socială Harul”, desfăşurat de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în parteneriat cu AsociaŃia Centrul Creştin Bucureşti, 

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

 (2) Se aprobă formularul DeclaraŃiei pe propria răspundere din partea personalului implicat în 

proiect cu privire la timpul de lucru alocat proiectului conform Anexei* nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri. 
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(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 41 

Data: 28.02.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanŃării din bugetul local al Sectorului 6,  

în anul 2013, a proiectului „Centrul MultifuncŃional România Kids”, desfăşurat de 

 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială  şi ProtecŃia Copilului Sector 6 

în parteneriat cu AsociaŃia „Centrul Creştin Bucureşti” 

 

      Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi PerformanŃă 

Administrativă a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 – Bucureşti pentru 

perioada 2011 – 2018; 

- H.C.G.M.B. nr. 205/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu 

privire la cooperarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 cu AsociaŃia 

“Centrul Creştin Bucureşti” în vederea implementării proiectului „Centrul Pilot MultifuncŃional România 

Kids”; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

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

- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a) precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din 

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

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă derularea şi finanŃarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti, în  anul 2013, în limita sumei de 2.905.000 lei, a proiectului „Centrul MultifuncŃional România 

Kids”, desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în parteneriat 

cu AsociaŃia Centrul Creştin Bucureşti, conform Anexei* nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

(2) Se aprobă formularul DeclaraŃiei pe propria răspundere din partea personalului implicat în 

proiect cu privire la timpul de lucru alocat proiectului conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 42 

Data: 28.02.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 402”, Sector 6 

pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 280 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Departamentului Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - “Calea 

Giuleşti nr. 402”,  Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

35037/5/4;26/11/2012 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită 

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010 şi H.C.G.M.B. nr. 241/ 2011; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Calea Giuleşti nr. 402”, Sector 6, pentru construire 

locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 280 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

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

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate anterior, care fac referire la adresa 

poştală pusă în discuŃie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 43 

Data: 28.02.2013 
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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 – “Intrarea Cărămidăriei nr. 2”, Sector 6, 

pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 350 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Departamentului Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - “Intrarea 

Cărămidăriei nr. 2”,  Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

35341/5/1;26/11/2012 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită 

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010 şi H.C.G.M.B. nr. 241/2011; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Intrarea Cărămidăriei nr. 2”, Sector 6, pentru 

construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 350 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

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

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate anterior, care fac referire la adresa 

poştală pusă în discuŃie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 44 

Data: 28.02.2013 
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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 – “Strada DreptăŃii nr. 127-129”, Sector 6, 

pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 1230 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Departamentului Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - “Strada 

DreptăŃii nr. 127-129 ”,  Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

32529/4/2;08/10/2012 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită 

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010 şi H.C.G.M.B. nr. 241/ 2011; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada DreptăŃii nr. 127-129”, Sector 6, pentru 

construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 1230 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

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

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate anterior, care fac referire la adresa 

poştală pusă în discuŃie, devin nule de drept. 



165 

 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 45 

Data: 28.02.2013 



166 

 

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 Cătinei nr. 18B”, Sector 6 

pentru construire locuinŃă şi garaj pe un teren în suprafaŃă de 454 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Departamentului Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Cătinei nr. 18B”,  Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

26991/4/3;08/10/2012 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită 

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010 şi H.C.G.M.B. nr. 241/ 2011; 

             În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada Cătinei nr. 18B”, Sector 6, pentru 

construire locuinŃă si garaj pe un teren în suprafaŃă de 454 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

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

Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate anterior, care fac referire la adresa 

poştală pusă în discuŃie, devin nule de drept. 
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Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef  vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 46 

Data: 28.02.2013 
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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 – “Strada G-ral PopovăŃ Petre nr. 59”, Sector 6, 

pentru construire locuinŃe individuale pe un teren în suprafaŃă de 400 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Departamentului Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - “Strada 

G-ral PopovăŃ Petre ne. 59”,  Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

32585/5/2;26/11/2012 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

              łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită 

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010 şi H.C.G.M.B. nr. 241/2011; 

             În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada G-ral PopovăŃ Petre nr. 59”, Sector 6, 

pentru construire locuinŃe individuale pe un teren în suprafaŃă de 400 m.p., proprietate privată persoană 

juridică. 

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

Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate anterior, care fac referire la adresa 

poştală pusă în discuŃie, devin nule de drept. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 
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           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 47 

Data: 28.02.2013 
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HOTĂRÂREA 

Nr. 48 din 28.02.2013 

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 29.536.160 lei, în conformitate cu 

prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru 

reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative 

 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. 

(4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 având în vedere prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 

publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare ale 

capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu cele ale OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea 

unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea 

unor acte normative, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, 

componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 Ńinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

 Ńinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată,  cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenŃii; 

 luând act de:  

a) referatul de aprobare prezentat de cãtre primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în calitatea 

sa de iniŃiator, înregistrat sub nr. 8163/15.02.2013; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub 

nr. 8162/28.02.2013; 

     c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local, 

 constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achitarea arieratelor, înregistrate 

în contabilitate, faŃă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) 

din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 3/2013;  

 

Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti adoptă prezenta hotărâre. 

 

ROMÂNIA 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI    
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
CUI 4340730 
 



171 

 

Art. 1. Se aprobă contractarea de la Ministerul FinanŃelor Publice a unui împrumut din 

vărsăminte din privatizare în valoare de maxim 29.536.160 lei, cu o maturitate de maximum 5 ani.  

Art. 2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru achitarea arieratelor 

înregistrate în contabilitate faŃă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, conform „SituaŃiei arieratelor 

înregistrate în contabilitate faŃă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări”, pentru care va fi întocmită 

cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, conform Anexei*. 

Art. 3. Din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti se asigură integral plata 

serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.  

Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite 

are obligaŃia să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia;  

b) valoarea finanŃării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graŃie şi a perioadei de 

rambursare a finanŃării rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanŃări rambursabile; 

f) plăŃile efectuate din fiecare finanŃare rambursabilă; 

 (2) datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancŃiunile prevăzute de lege; 

              Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti.  

 Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti, în termenul prevăzut de lege, primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi prefectului 

Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinŃa publică prin afişarea la sediul primăriei Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi pe pagina de internet www.primarie6.ro. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 48 

Data: 28.02.2013 

 

 

 

 

 

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

AUTORITATEA MUNICIPALĂ DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE BUCUREŞTI 
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