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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
     PRIMAR GENERAL 

 

DISPOZIłIE 

Nr. 16 din 08.01.2013 

 

Privind stabilirea coeficientului de indexare a chiriilor pentru spaŃii cu altă destinaŃie decât 

aceea de locuinŃă aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru 

trimestrul I 2013 

 

 Având în vedere referatul DirecŃiei Venituri nr. 14975/21.12.2012; 

 

 În conformitate cu Nota la Anexa nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/20.02.2007 privind 

reglementarea raporturilor contractuale privind spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă aflate în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti precum şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 

215/2006 şi Hotărârii C.G.M.B nr. 248/2006; 

 

 Având în vedere prevederile art. 63 alin. 5 lit d) şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraŃiei publice 

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Nivelul chiriilor pentru spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă aflate în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul I 2013 se va indexa cu 

1,51% faŃă de cel aferent trimestrului IV 2012, potrivit anexei care face parte integrantă din dispoziŃie. 

  

 Art. 2 DirecŃia Venituri va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziŃii şi va comunica 

AdministraŃiei Fondului Imobiliar şi tuturor unităŃilor care administrează spaŃii cu altă destinaŃie decât 

aceea de locuinŃă aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti coeficientul de 

indexare aferent trimestrului I 2013. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 Tudor TOMA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  
DirecŃia Generală Economică 

DirecŃia Venituri 

 

 

 

ANEXĂ LA DISPOZIłIA NR. 16 DIN 08.01.2013 A PRIMARULUI  

GENERAL PRIVIND INDEXAREA CHIRIILOR PENTRU SPAłII CU ALTĂ  

DESTINAłIE DECÂT ACEEA DE LOCUINłĂ AFLATE ÎN  

ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI  

BUCUREŞTI, PENTRU TRIMESTRUL I 

 

 Conform comunicatului de presă al Institutului NaŃional de Statistică, coeficientul de indexare 

a chiriilor spaŃiilor cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă, aflate în administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul I 2013 este de 1,51% faŃă de nivelul chiriilor stabilite în trimestrul 

IV 2012 potrivit următorului calcul : 

 

 
 

Număr 

curent 

Indicele preŃurilor de consum pentru 

luna Septembrie -2012  

faŃă de August -2012 

Indicele preŃurilor de consum pentru luna 

Octombrie-2012  

faŃă de Septembrie - 2012 

Indicele preŃurilor de consum pentru 

luna Noiembrie - 2012 

faŃă de Octombrie - 2012 

 

1. 

 

101,18 

 

100,29 

 

100,04 

  

 Se înmulŃesc indicii preŃurilor de consum şi rezultă coeficientul de indexare a chiriilor : 

 

 101,18%x100,29%x100,04%=101,51% – 100% = 1,51% 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Comşa Cornel George 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; 

 Având în vedere demisia domnului Comşa Cornel George, înregistrată la Cabinetul Secretarului 

General al Municipiului Bucureşti sub nr. 07/6/03.01.2013; 

 În conformitate cu prevederile: 

-Art. 9 alin. (2) lit. a) 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 Comşa Cornel George, ca 

urmare a demisiei acestuia 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 29.01.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.01.2013 

Nr. 1 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului ŞteŃco loan 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; 

 Având în vedere demisia domnului ŞteŃco loan, înregistrată la Cabinetul Secretarului General al 

Municipiului Bucureşti sub nr. 4382/6/17.12.2012; 

 În conformitate cu prevederile: 

-Art. 9 alin. (2) lit. a) 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 ŞteŃco loan, ca urmare a 

demisiei acestuia 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 29.01.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.01.2013 

Nr. 2 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale  

în municipiul Bucureşti, începând cu anul 2013 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale Economice - DirecŃia Venituri; 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile  

- Hotărârii Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 

locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013; 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul 

impozitelor şi taxelor locale; 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; 

- Art. 5 alin. 2) şi art. 7 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art 283, art. 288 şi art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională 

în administraŃia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T ĂR Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Începând cu anul 2013, nivelurile taxelor a căror stabilire se află în deplina competenŃă a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, rămân la nivelul aprobat pentru anul 2012, conform anexei 

nr. 1* la prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 1 sunt prevăzute în anexa nr.1a la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Începând cu anul 2013, nivelurile impozitelor şi taxelor locale a căror valoare se află situată 

între marje de valori sunt prevăzute în anexa nr. 2* la prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Începând cu anul 2013, valorile impozabile, impozitele şi taxele prevăzute în sumă fixă, altele 

decât cele de la art. 3, sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012. 

 Art. 5 Începând cu anul 2013 bonificaŃia pentru plata cu anticipaŃie, până la data de 31 martie, a 

impozitului pe clădiri, terenuri şi mijloacele de transport datorate de persoanele fizice pentru întregul an 

este de 10%. 
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 Art. 6 Persoanele fizice care au achitat impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 şi achită 

integral până la data de 30 septembrie 2013 diferenŃele rezultate în urma aplicării prevederilor prezentei 

hotărâri beneficiază de bonificaŃia prevăzută la art. 5. 

 Art. 7 Pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor prevăzute în prezenta hotărâre se percep 

majorări de întârziere conform prevederilor legale referitoare la creanŃele bugetare. 

 Art. 8 Sumele încasate de către DirecŃiile de Impozite şi Taxe Locale de sector pentru bugetul 

Municipiului Bucureşti vor fi virate lunar, respectiv până la data de 10 a lunii următoare pentru veniturile 

încasate în luna anterioară. 

 Art. 9 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 211/2012 se abrogă. 

 Art. 10 Anexele nr. 1*, 1a* şi 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 11 Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 1 - 6 şi instituŃiilor publice de interes 

local ale municipiului Bucureşti. 

 Art. 12 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 29.01.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.01.2013 

Nr. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea rezultatului execuŃiei bugetului  

propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale Economice, scrisoarea MFP - DGFPMB nr. 1447/09.01.2013, 

 Văzând raportul Comisiei economice buget, finanŃe şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile : 

- Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale cu modificările şi completările ulterioare  

- OMF nr.1720/17.12.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciŃiului 

bugetar pe anul 2012, art. 4.15.3; 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. a), art: 45 alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind; 

administraŃia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 Se aprobă pentru încheierea exerciŃiului bugetar pe anul 2012, efectuarea operaŃiunilor 

contabile de închidere a conturilor de venituri şi cheltuieli ale SecŃiunii de dezvoltare cu suma de 

183.408.330,63 lei. 

 Art. 2 Se aprobă utilizarea sumei de 25.000.000 lei din excedentul anual al bugetului local la 

31.12.2012 pentru finanŃarea cheltuielilor secŃiunii de dezvoltare a Bugetului local al municipiului 

Bucureşti pe anul 2013. 

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

duce la îndeplinire prezenta hotărâre şi o vor comunica Ministerului FinanŃelor Publice – DTCPMB. 

 

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

din data de 29.01.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.01.2013 

Nr. 4 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea art.3 alin. (2) din anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr.161/2012 privind aprobarea 

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

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

de interes local al Municipiului Bucureşti 

 

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

DirecŃiei Managementul Resurselor Umane şi DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii – DirecŃia Cultură 

ÎnvăŃământ, Turism; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând act de adresa Ministerului AdministraŃiei şi Internelor - InstituŃia Prefectului Municipiului 

Bucureşti nr. CV/20529/27.11.2012, înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti -Cabinet Primar 

General cu nr. 4449/28.11.2012 şi la DirecŃia Managementul Resurselor Umane cu nr. 7537/03.12.2012; 

 În conformitate cu prevederile art. 2 lit.a) şi art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 189/2008 privind 

managementul instituŃiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 61 alin. (2), alin. (5), art. 63 alin. (5) lit.c), alin. (7) din 

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

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.a) şi d), alin.(6) lit.a) pct.4, 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.l - Art. 3 alin. (2) din anexa nr. 1 la Hotărârea G.G.M.B. nr. 161/2012 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art.3 (2) Comisiile de concurs, denumite în continuare Comisii, sunt alcătuite din specialişti în 

domeniu, în funcŃie de tipul instituŃiei publice de cultură în cauză, şi reprezentanŃi ai autorităŃii, numiŃi prin 

DispoziŃie a Primarului General, la propunerea DirecŃiei Cultură, ÎnvăŃământ, Turism şi câte un consilier 

general, membru al Comisiei de învăŃământ, cultură, culte şi sport. 

Art.ll - Celelalte prevederi ale Hotărârii G.G.M.B. nr. 161/2012 rămân neschimbate. 

Art.lll - Primarul General al Municipiului Bucureşti prin DirecŃia Managementul Resurselor Umane, 

DirecŃia Generală Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism, DirecŃia Buget şi 

instituŃiile publice de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

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

din data de 29.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,29.01.2013 

Nr. 5 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 120/2012 privind aprobarea Regulamentului - 

regimul de amplasare a staŃiilor de distribuŃie a carburanŃilor pentru alimentarea autovehiculelor în 

municipiul Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 195/2004 

 

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

specialitate al DirecŃiei Urbanism; 

Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului general al Municipiului Bucureşti 

 În conformitate cu prevederile : 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.I. Art. 9. din anexa 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 120/2012 se modifică şi va avea următorul, 

conŃinut:  

„Art. 9. Se interzice amplasarea staŃiilor de distribuŃie a carburanŃilor:  

 -în pieŃe publice;  

 -pe spaŃii verzi (pădure, parcuri, grădini, scuaruri) existente sau propuse şi aprobate conform 

P.U.G., P.U.Z.;  

 -în Zona «Centrului Istoric»". 

 Art.II. Art. 10 din anexa 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 120/2012 se modifică şi va avea următorul 

conŃinut: 

„Art. 10. Pentru protejarea vecinătăŃilor de sursa generatoare de poluare, distanŃele de amplasare a 

noilor staŃii de distribuŃie a carburanŃilor faŃă de clădirea cea mai apropiată având funcŃiunea de locuire 

sau faŃă de clădiri înalte, foarte înalte şi cu săli aglomerate vor fi stabilite în conformitate cu normativele 

tehnice şi legislaŃia specifică, în vigoare la data solicitării de amplasare şi cu condiŃia realizării pe 
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amplasament a unor plantaŃii perimetrale de minimum 20% din total parcelă pe care se va construi staŃia 

propusă, fără a afecta vizibilitatea în circulaŃie." 

 Art. III. Celelalte prevederi ale HCGMB nr. 120/2012 rămân neschimbate. 

 Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti şi se 

aduce la cunoştinŃa publică, conform legii. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 29.01.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.01.2013 

Nr. 6 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru trecerea 

imobilului situat în Bucureşti, şos. Vitan-Bârzeşti nr. 20A, sector 4, în suprafaŃă de 58.400 mp, din 

proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti în vederea construirii de 

locuinŃe 

 

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

specialitate al DirecŃiei patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei pentru Patrimoniu şi avizul Comisiei Juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 830/2000 privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din 

administrarea Ministerului Apărării NaŃionale în administrarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, destinat construirii de locuinŃe prin AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 2/2007 privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 244/2002 referitoare la trecerea 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a terenului în suprafaŃă de 71.220 mp, situat în şos. 

OlteniŃei nr. 219, sector 4; 

 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 solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri privind trecerea imobilului situat în 

Bucureşti, şos. Vitan-Bârzeşti nr. 20A. sector 4, în suprafaŃă de 58.400 mp, din proprietatea publică a 

statului în proprietatea publică a municipiului Bucureşti în vederea construirii de locuinŃe. 

 Art. 2 Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică conform planurilor de amplasament şi delimitare 

prevăzute în anexele nr. 1*, 2* şi 3* la prezenta hotărâre. 

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

 Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Secretariatului General al Guvernului României prin grija 

Secretarului General al Municipiului Bucureşti. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 29.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

Bucureşti, 29.01.2013 

Nr. 7 

 

*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 cooperarea între Municipiul Bucureşti şi AsociaŃia „DestinaŃia Bucureşti” în vederea dezvoltării 

Municipiului Bucureşti ca destinaŃie turistică şi culturală 

 

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

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

 Văzând raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei pentru comerŃ, turism 

şi protecŃia consumatorilor, raportul comisiei pentru relaŃii internaŃionale, cooperare şi asociere cu alte 

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

Bucureşti; 

 În coformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului 

multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaŃiilor, 

formelor şi produselor turistice; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin (7) lit. a) 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 acordul de cooperare între Municipiul Bucureşti şi AsociaŃia „DestinaŃia 

Bucureşti", în vederea dezvoltării municipiului Bucureşti ca destinaŃie turistică şi culturală, prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

numele Municipiului Bucureşti, acordul de cooperare prevăzut la art.1. 

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

prezenta hotărâre. 

 

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

din data de 29.01.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.01.2013 

Nr. 8 

 

*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 

Green Gate în vederea derulării proiectului „La pedale” 

 

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

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism, DirecŃiei Generale 

Dezvoltare Urbană şi DirecŃiei de Mediu; 

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

internaŃionale, cooperare şi asociere cu alte autorităŃi publice, raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr 234/2010 privind aprobarea Programului 

Integrat de Gestionare a CalităŃii Aerului în Municipiul Bucureşti revizuit 2010; 

-Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 

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

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 împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privre la cooperarea cu 

AsociaŃia Green Gate în vederea derulării proiectului „La pedale". 

 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 adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 29.01.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.01.2013 

Nr. 9 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi documentaŃiei de avizare a lucrărilor de 

intervenŃie pentru execuŃia lucrărilor de consolidare la imobilul situat în Bucureşti, strada George Enescu 

nr.21, sector 1 

 

 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 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.35/22.05.2012;;  

 În conformitate cu prevederile: 

-OrdonanŃei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcŃiilor 

existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

-Hotărârii Guvernului nr.286/2008, privind aprobarea Programului de acŃiuni pe anul 2008 pentru 

proiectarea şi execuŃia lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de 

expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi documentaŃiei de avizare a lucrărilor de 

intervenŃie pentru consolidarea imobilului situat în Bucureşti, strada George Enescu nr.21, sector 1 

potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2  FinanŃarea investiŃiei se asigură din transferuri de la bugetul statului pentu locuinŃele 

proprietate persoane fizice, de la bugetul local pentru locuinŃele aflate în administrare şi din sursele 

proprii ale proprietarilor persoane juridice ai spaŃiilor cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 29.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

Bucureşti, 29.01.2013 

Nr. 10 
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ANEXA nr. 1 

HCGMB NR. 10/2013 

 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului  

Consolidare imobil situat în strada George Enescu nr. 21. sect. 1 

 

Valoarea totală a lucrărilor de consolidare, calculată la nivelul lunii iulie 2011, este de 3.515.461 lei 

(inclusiv TVA 24%) din care valoarea C+M este de 3.033.751 lei (inclusiv TVA 24%). Conform Deviz 

general din DocumentaŃia de avizare a lucrărilor de intervenŃie elaborată de SC „PROCEMA 

ENGINEERING” S.A. Indicele de actualizare este 1,0352 (iulie 2011÷august 2012) conform Institutului 

NaŃional de Statistică. 

 
ns 

 
 Indicatori 

tehnico 
economici  

Deviz general 
(incl. TVA 24%) 

Indicatori tehnico 
economici la nivelul lunii 

august 2012 
 

(incl. TVA 24%) 

locuinŃe 
proprietate 
particulară 

 
(buget de stat) 

locuinŃe şi 
S A D 

proprietate 
de stat  

(buget local) 

S A D. 
proprietate 

agent economic  
 

(surse proprii) 
Valoarea investiŃiei  100,000% 53,913% 32,130% 13.957% 

TOTAL (lei) 3.515.461 3.639.205 1.962.004 1.169.277 507.924 
 

din care C+M (lei) 
 

3.033.751 
 

3.140.539 
 

1.693.159 
 

1.009.055 
 

438.325 
SuprafaŃa 
desfăşurată mp 

1.331     

SpaŃii nr. 13 apartamente + 2 S.A.D.-uri  
 
 
 
 
 
 
 

Director executiv Şef Serviciu 

  

Bogdan ŞOŞOACĂ Aurelia RADU 

 

Intocmit, 

 

Expert Dana SAVIN 

 

Data: 20.09.2012 

 



22 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încheierea unui contract de consultanŃă, asistenŃă şi/sau reprezentare juridică pentru proiectul 

„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 transporturi şi infrastructură urbană, raportul Comisiei economice, buget, 

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

 În conformitate cu 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 

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 încheierea unui contract de consultanŃă, asistenŃă şi/sau reprezentare juridică în 

fond şi în căile ulterioare de atac în faŃa instanŃelor de judecată şi SC Romstrade S.R.L. prin administrator 

judiciar Casa de InsolvenŃă Transilvania a intereselor Municipiului Bucureşti pentru proiectul „Pasaj 

suprateran Mihai Bravu - Splaiul Unirii". 

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

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

 

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

din data de 29.01.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.01.2013 

Nr. 11 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind colectarea separată a dozelor de aluminiu în instituŃiile publice aflate sub autoritatea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

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

Specialitate al DirecŃiei UtilităŃi Publice privind colectarea separată a dozelor de aluminiu. 

Văzând raportul Comisiei pentru igienizare şi salubritate, raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia 

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

 În conformitate cu prevederile: 

-Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; 

-Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităŃilor; 

-Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituŃiile publice;  

-Hotărârii Guvernului nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) lit. d), alin. (4) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 14, 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 InstituŃiile publice aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

menŃionate în anexa 1* care face parte integrantă din prezenta hotărâre, au obligaŃia să asigure 

colectarea separată a dozelor de aluminiu. 

 Art. 2 InstituŃiile menŃionate în anexa 1* vor raporta Primăriei Municipiului Bucureşti, cantităŃile 

lunare colectate în vederea îndeplinirii Ńintelor ce revin autorităŃilor locale. 

 Art.3 AgenŃii de salubritate cu care instituŃiile din anexa 1* au contracte în derulare au obligaŃia să 

asigure recipienŃii necesari colectării şi să ridice deşeurile colectate. 

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

şi instituŃiile menŃionate în anexa 1* vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 29.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,. 29.01.2013 

Nr. 12 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea realizării Programului Multianual „Integrare şi dezvoltare informatică a activităŃilor 

economico-financiare ale Primăriei Municipiului Bucureşti şi instituŃiilor de subordonare locală" şi a 

indicatorilor tehnico-economici aferenŃi acestuia 

 

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

DirecŃiei Generale Economice ; 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

łinând cont de avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti 

nr.76/27.12.2012; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 135/2012 pentru aprobarea realizării studiului de fezabilitate privind Programul 

Multianual Integrare şi dezvoltare informatică a activităŃilor economico-financiare ale Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi instituŃiilor de subordonare locală; 

- Legii 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraŃia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă realizarea Programului Multianual „Integrare şi dezvoltare informatică a 

activităŃilor economico-financiare ale Primăriei Municipiului Bucureşti şi instituŃiilor de subordonare 

locală", conform indicatorilor-tehnico-economici aferenŃi acestuia prezentaŃi în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 FinanŃarea cheltuielilor aferente realizării Programului Multianual „Integrare şi dezvoltare 

informatică a activităŃilor economico-financiare ale Primăriei Municipiului Bucureşti şi instituŃiilor de 

subordonare locală" se face din bugetul Local al Municipiului Bucureşti, bugetul ordonatorului principal de 

credite, cap.51.02, art. bug. 71.01.30, pe tranşe anuale. 

Art.3 AchiziŃia Programului se va face în mod centralizat de către DirecŃia Generală Economică din 

Primăria Municipiului Bucureşti, care va supraveghea implementarea şi dezvoltarea programului la 

fiecare dintre utilizatori. 

Art.4 Toate instituŃiile de subordonare locală vor asigura toate resursele tehnico-organizatorice 

pentru încadrarea în termenele prevăzute în indicatorii tehnico-economici prezentaŃi în anexă. 

Art. 5 Ordonatorul Principal de Credite va include în buget modificările conform prevederilor 

prezentei hotărâri. 

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

şi instituŃiile de subordonare locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 29.01.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,. 29.01.2013 

Nr. 13 
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Anexa la Hotărârea nr.13/29.01.2012 
 

Indicatorii tehnico-economici ai investiŃiei 
Programul Multianual „Integrare şi dezvoltare informatică a activităŃilor economico-financiare ale Primăriei 
Municipiului Bucureşti şi instituŃiilor de subordonare locală" 
1. Durata de realizare (luni): 36 
2. CapacităŃi (în unităŃi fizice şi valorice): 

 

LicenŃe specializate pe categorii de lucrări: Număr total de 
licenŃe: 

SituaŃiile financiare trimestriale şi anuale 65 

Monitorizarea Cheltuielilor de personal 65 

SituaŃia Datoriei publice lunare 65 

Buget şi rectificări bugetare 65 

TOTAL LICENłE NECESARE: 260 
3. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiŃiei: 

-mii lei- 

Perioada ActivităŃi Număr 
licenŃe 

Valoare fără 
TVA 

TVA 
24% 

Valoare Totală 

TRIM I 2013 Furnizare 65 4.225 1.014 5.239 

 
 

MentenanŃă: 0 0 0 0 

TOTAL TRIM I 2013 4.225 1.014 5.239 
TRIM II 2013 Furnizare: 65 4.225 1.014 5.239 

 
 

MentenanŃă: 65 195 47 242 

TOTAL TRIM II 2013 4.420 1.061 5.481 
TRIM III 2013 Furnizare: 65 4.225 1.014 5.239 

 
 

MentenanŃă: 130 390 94 484 

TOTAL TRIM III 2013 4.615 1.108 5.723 

TRIM IV 2013 Furnizare: 65 4.225 1.014 5.239 

 
 

MentenanŃă: 195 585 140 725 

TOTAL TRIM IV 2013 4.810 1.154 5.964 
TRIM I 2014- 
TRIM IV 2015 

Furnizare: 0 0 0 0 

 
 

MentenanŃă: 260 6.240 1.498 7.738 

TOTAL TRIM I 2014 - TRIM IV 2015: 6.240 1.498 7.738 
TOTAL FURNIZARE: 16.900 4.056 20.956 

TOTAL MENTENANłĂ: 7.410 1.779 9.189 
TOTAL GENERAL: 24.310 5.835 30.145 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea denumirii de PiaŃa Francofoniei  

spaŃiului public situat la intersecŃia Bulevardului LibertăŃii cu Calea 13 Septembrie, sector 5 

 

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

specialitate al DirecŃiei Patrimoniu, 

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

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

-Art.2, lit.d, din OrdonanŃa Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri cu 

modificările şi completările ultarioare; 

- Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/2008 privind aprobarea regulamentului 

de funcŃionare a comisiei de atribuire de denumiri judeŃene, respectiv a municipiului Bucureşti; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 31/2003 privind aprobarea Regulamentului privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri şi atribuirea numerelor poştale de imobile în municipiul Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art.36. alin.(2), lit. c) şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/23.04.2001 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 (1) Se atribuie denumirea de PiaŃa FrancofonieI spaŃiului public situat la intersecŃia 

Bulevardului LibertăŃii cu Calea 13 Septembrie, sector 5. 

 (2) PiaŃa sus menŃionată la alin (1) se identifică potrivit planului de situaŃie anexat care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituŃii: AdministraŃia Străzilor, DirecŃia 

Generală de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, Primăriei Sector 5, Compania NaŃională 

Poşta Română SA, Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

al Municipiului Bucureşti. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 29.01.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate* 

 

Bucureşti, 29.01.2013 

Nr. 14 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 38/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenŃi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii al Centrului de Cultură Palatele 

Brâncoveneşti de la PorŃile Bucureştiului din Mogoşoaia - amenajare, restaurare Ansamblul Istoric 

Mogoşoaia - refacere învelitori la obiectivele GheŃărie, Casa de OaspeŃi - corp C, turn acces, corp A, corp 

B şi restaurare şi extindere Zonă Centrală 

 

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

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

 Văzând raportul Comisiei 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. 

58/29.10.2012; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii 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; 

- Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor nr. 863/2008 pentru aprobarea 

"InstrucŃiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului 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"; 

- Art. 44 (4) 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 modifică anexa Hotărârii C.G.M.B. nr. 38/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico- 

economici aferenŃi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii al obiectivului de investiŃi al 

Centrului de Cultură Palatele Brâncoveneşti de la PorŃile Bucureştiului din Mogoşoaia - amenajare, 

restaurare Ansamblul Istoric Mogoşoaia - refacere învelitori la obiectivele GheŃărie, Casa de OaspeŃi - 

corp C, turn acces, corp A, Corp B restaurare şi extindere Zonă Centrală, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

şi Centrul de Cultură Palatele Brâncoveneşti de la PorŃile Bucureştiului din Mogoşoaia vor aduce la 

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

din data de 29.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,. 29.01.2013 

Nr. 15 

Anexa la HCGMB nr.15/29.01.2013 

 

 

 

 

 

Indicatorii tehnico-economici aferenŃi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii al Centrului de 

Cultură Palatele Brâncoveneşti de la PorŃile Bucureştiului din Mogoşoaia 

Amenajare, Restaurare Ansamblul Istoric Mogoşoaia -Refacere învelitori la obiectivele GheŃărie, 

Casa de OaspeŃi - corp C, Turn acces, corp A, Corp B şi Restaurare şi Extindere Zonă Centrală 
 

 
 
 
 

Valoarea totală a investiŃiei 31.651,474,60 LEI 
din care C+M 29.333.739,65 LEI 
Durata execuŃiei 30 LUNI 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reducerea numărului total de posturi la DirecŃia Generală de PoliŃie Locală şi Control a 

Municipiului Bucureşti şi la DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, 

conform prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General şi Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Managementul Resurselor Umane; 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de adresa Guvernului României – InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

170/04.01.2013 cu privire la modul de stabilire a numărului maxim de posturi pentru municipiul Bucureşti 

ca urmare a punerii în aplicare a Ordinului comun al Ministrului AdministraŃiei şi Internelor şi al Ministrului 

FinanŃelor Publice nr. 277/1709/2012; 

 În conformitate cu prevederile:  

- OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr.188/1999 privind Statutul FuncŃionarilor Publici, republicată, modificată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit a) şi 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 (1) Se reduce numărul total de posturi al DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală şi Control a 

Municipiului Bucureşti de la 480 de posturi la 478 de posturi, din care 385 de posturi pentru poliŃie locală 

şi paza obiectivelor şi 93 de posturi pentru inspecŃie şi control, prin desfiinŃarea a două posturi şi anume: 

 a) un post sef depozit I din cadrul Serviciului Logistic, Administrativ -poziŃia 354 din statul de funcŃii 

aprobat. 

b) un post auditor grad profesional superior din cadrul Biroului Audit Intern - poziŃia 3 din statul de 

funcŃii aprobat. 

 (2) Biroul Audit Public devine Compartimentul Audit Public şi se reduce cu 1 (un) post numărul 

posturilor de conducere, ca urmare a transformării postului de şef birou în auditor grad profesional 

superior. 

 (3) Structura organizatorică, Statul de funcŃii şi Regulamentul de organizare şi funcŃionare ale 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, prevăzute în anexele nr.1, 2, 3 la 
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Hotărârea C.G.M.B. nr.42/2011 se modifică în consecinŃă, conform art.1 alin. (1) şi alin. (2) din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 (1) Se reduce numărul total de posturi al DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti de la 129 de posturi la 128 de posturi, prin desfiinŃarea unui post de referent (M) IA 

- Serviciul Administrativ - poziŃia 120 din statul de funcŃii aprobat. 

 (2) Structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de 

EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti rămân neschimbate. 

 (3) Statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, 

prevăzut în anexa nr.2 la Hotărârea C.G.M.B. nr.175/2010, precum şi art.1, din Hotărârea C.G.M.B. 

nr.175/2010 se modifică în consecinŃă, conform art. 2 alin. (1) din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Art. 1 din Hotărârea C.G.M.B nr. 175/2010, art. 2, 3, 4, 5 din Hotărârea C.G.M.B nr. 42/2011, 

precum şi art. 1, 2, 3 din Hotărârea C.G.M.B nr. 244/2011 se modifică în mod corespunzător. 

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

DirecŃia Generală de PoliŃie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti şi DirecŃia Generală de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 29.01.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.01.2013 

Nr. 16 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

administrarea AdministraŃiei Grădina Zoologică a imobilului teren - Parc Pădurea Băneasa - situat în 

Aleea Privighetorilor nr. 39 – 83 

 

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

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

AdministraŃiei Grădina Zoologică; 

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

General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 716bis/28.02.1930 pentru înfrumuseŃarea împrejurimilor Capitalei,  

- Deciziei nr. 1440/1963 a Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Capitalei - anexa nr 1.  

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

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit c, alin. (5), lit. a şi art.45 alin. (3) din Legea 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 includerea în domeniul public al Municipiului Bucureşti a imobilului - teren Parc 

Pădurea Băneasa, situat în Aleea Privighetorilor nr. 39 - 83, sector 1, având numărul cadastral 26431, 

înscris în CFI nr. 95057, în suprafaŃă de 572.104 m.p.. 

 Art. 2 Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

administrarea AdministraŃiei Grădina Zoologică a imobilului prevăzut la art. 1 în vederea amenajării unui 

BioParc Zoo. 

 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 AdministraŃia Grădina Zoologică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

din data de 29.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.01.2013 

Nr. 17 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenŃi studiului de fezabilitate referitor 

la realizarea BioParc Zoo Băneasa 

 

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

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

Grădina Zoologică; 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

łinând cont de avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

1/25.01.2013; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, 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 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi studiului de fezabilitate referitor la realizarea 

BioParc Zoo Băneasa, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaŃii bugetare şi/sau alte surse 

atrase conform prevederilor legale. 

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

AdministraŃia Grădina Zoologică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 29.01.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.01.2013 

Nr. 18 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea listei de atribuire propusă de către "Comisia de evaluare a situaŃiilor sociale deosebite 

în care se găsesc cetăŃenii Municipiului Bucureşti" 

 

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

specialitate al DirecŃiei SpaŃiu Locativ şi cu Altă DestinaŃie; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr.114/1996 privind locuinŃele republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii de Guvern nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Legii locuinŃei nr. 114/1996; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.330/2009 privind repartizarea 

locuinŃelor achiziŃionate din fonduri proprii ale Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. d) alin.(6) lit. a) pct.2, alin.(5) Iit.a) 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 lista de atribuire propusă de către "Comisia de evaluare a situaŃiilor deosebite în 

care se găsesc cetăŃenii Municipiului Bucureşti" cu persoanele nominalizate în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 29.01.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.01.2013 

Nr. 19 
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Anexă la Hotărârea C.G.M.B. 

Nr .19/29.01.2013 

 

 

 

 

 

Lista de atribuire propusă de către "Comisia de evaluare a situaŃiilor sociale deosebite în care se  

găsesc cetăŃenii Municipiului Bucureşti" 

 

 

 

 

 

1. Călin Dumitra - Aura 14. Nicolaescu - Constantin 

2. Coşeriu Georgeta 15. NiŃă Nicoleta Cosmina 

3. Cîndea AristiŃa 16. Preda Puiu 

4. Ciobanu Cristian 17. Preda lonuŃ 

5. Corduneanu Doina 18. Rădulescu Liliana 

6. Dobre Bonaparte - Leonard 19. Radu Legarden 

7. Diomu Paraschiva 20. Săndulescu Magda - Emanuela 

8. Florea Stela 21. Ştefan Liviu Iulian 

9. Giuglan Daniel 22. Tudor Niculae 

10. Ion Marioara 23. Turcă Mihaela - Luoana 

11. Ionaşcu LucraŃia 24. Vasile Dumitra 

12. Lupşor Monica Maria 25. Vîlcu Tinca 

13. Moga Aurel   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 să hotărască cu privire la înfiinŃarea instituŃiei 

publice de interes local a sectorului 3 - DirecŃia ÎnvăŃământ 

 

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

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

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

din cadrul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 educaŃiei naŃionale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (2), lit. d), alin. (6) lit. a) pct.1, art. 45 alin (2) şi art. 81 alin. (2) 

lit.h, 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 împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 3 să hotărască cu privire la înfiinŃarea 

instituŃiei publice de interes local a sectorului 3 - DirecŃia ÎnvăŃământ. 

 Art. 2 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 3 să instituie, cu respectarea criteriilor 

generale stabilite prin lege, norme de organizare şi funcŃionare pentru instituŃia publică de interes local a 

sectorului 3 prevăzută la art. 1. 

 Art. 3 Cheltuielile pentru înfiinŃarea şi desfăşurarea activităŃii instituŃiei publice de interes local a 

sectorului 3 - DirecŃia ÎnvăŃământ se vor încadra în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 

Local al Sectorului 3. 

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

şi Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 29.01.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.01.2013 

Nr. 20 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei de urbanism PUD – Str. Mihai Eminescu nr. 43, sector 1 

 

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

DirecŃiei Urbanism; 

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

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

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism CTATU- DU a P.M.B.: aviz de urbanism nr. 

10/07.12.2011; 

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

Municipiului Bucureşti: aviz nr. 821/Z/08.08.2011; 

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

21030/111/04.01.2012; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1031688/03.10.2011; 

- Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 1020191/9351/16.08.2011; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaŃia de urbanism* PUD - Str Mihai Eminescu nr. 43, sector 1, pentru o 

suprafaŃă de teren S = 690,00 mp, teren reglementat ce a generat PUD, proprietate persoană fizică. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: locuinŃe cu funcŃiuni mixte la parter şi mezanin 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax = 70%; CUTmax = 6; RmaxH = 2S+P+M+4E-5Eretrase-

Hmax-20-26m.  

 Retrageri edificabil: 

- 3,00 m faŃă de imobilul de la numărul 4 de pe strada Em. Balaban; 
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- 2,00-4,00 m faŃă de imobilul de la numărul 45 de pe strada M. Eminescu;  

- -1,50 m etajul 5. 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de urbanism este de 2(doi) ani. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 29.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.01. 2013 

Nr.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

(PUD) Str. Jean Louis Calderon nr. 50, sector 2 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 869/995087/24.06.2011; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz preliminar nr. 2/07.03.2012; 

- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CTATU - DU a PMB: avizul de urbanism nr. 

3/18.05.2012; 

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

Municipiului Bucureşti: aviz nr. 247/Z/05.04.2012; 

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

7684/19/27.04.2012; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1027215/04.10.2011; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: aviz nr. 1070284/2809/12.04.2012; 

 În conformitate cu prevederile : 

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

ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare. 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - str. Jean Louis Calderon nr, 50, sector 2, în 

conformitate cu avizul de urbanism nr. 3/18.05.2012 prezentat în anexa nr. 1* şi planul de reglementări 

vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2*. 

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

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaŃiei de construire. 
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 Art.3 Se abrogă orice prevederi diferite cuprinse în planuri urbanistice de detaliu coincidente 

aprobate anterior. 

 Art.4 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2(doi) ani. 

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 29.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.01. 2013 

Nr. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei de urbanism  

PUD – Şos. Chitilei nr. 128A, sector 1 

 

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

specialitate al DirecŃiei Urbanism; 

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

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

 łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de:  

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 1584/1025228/27.10.2011; 

- Primăria Municipiului Bucureşti-Directia Urbanism: aviz preliminar nr. 1/05.03.2012; 

- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 

2/10.04.2012; 

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

Bucureşti: aviz nr. 73/S/07.02.2012; 

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

3460/9/19.03.2012; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1063628/09.03.2012; 

- Comisia tehnică de circulaŃie: aviz nr. 1056311/764/08.02.2012; 

 În conformitate cu prevederile : 

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

ulterioare; 

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

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

- PUG-Municipiul Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaŃia de urbanism* PUD - Şoseaua Chitilei nr. 128A, sector 1, pentru 

terenul în suprafaŃă de 1779,66 mp, teren proprietate persoană juridică. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni avizate: staŃie de distribuŃie carburanŃi şi servicii anexe (comerŃ şi alimentaŃie publică). 
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 Indicatori urbanistici avizaŃi: POT = 30%; CUT = 0,15mcACD/mp teren; Rhpropus = parter/H = 6,00 

m. 

 Retrageri edificabil propus:  

La Nord: minim 2,00 m  

La Est: minim 17,00 m 

La Sud: se va respecta regimul de aliniere propus 

La Vest: minim 2,60 m, cu preluarea alinierii edificabilului de la numărul 2 de pe str. Şaradei. 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire până 

la obŃinerea autorizaŃiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2(doi) ani. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 29.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,29.01. 2013 

Nr. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal (PUZ)  

(PUZ) – str. Mihail Ivanovici Glinka nr. 2A, sector 2 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de: 

- Primăria Sectorului 2: certificat de urbanism nr. 943/42,,G”/05.04.2012; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 14/11.06.2012; 

- Primăria Municipiului Bucureşti-DirecŃia Urbanism: aviz preliminar nr. 18/28.08.2012; 

 În conformitate cu prevederile : 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

- PUG-Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Mihail Ivanovici Glinka nr. 2A, sector 2, în 

conformitate cu anexele 1, 2 şi 3, părŃi componente ale documentaŃiei de urbanism (anexa nr. 1 - avizul 

Arhitectului Şef, anexa nr. 2 -Planul de reglementări urbanistice – vizat spre neschimbare, anexa nr. 3 -

Regulamentul Local de Urbanism). 

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

până la obŃinerea autorizaŃiei de construire.  

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani. 

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

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

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

din data de .2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.01. 2013 

Nr. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)  

Şos. OlteniŃei nr. 388, sector 4 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de: 

- Primăria Sectorului 4: certificat de urbanism nr. 1659/35845/23.12.2010; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 22/12.08.2011; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz preliminar nr. 14/27.07.2012; 

- Primăria Sectorului 4: adresa nr. P.4.1/2160/31.07.2012; 

-  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: adresa nr. 56505/DGDT/08.08.2012; 

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

20.832/110/17.09.2012; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1099446/24.08.2012; 

- Comisia tehnică de circulaŃie: aviz nr. 1103787/7934/12.09.2012; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată; 

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

şi completările ulterioare 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Şos. OlteniŃei nr. 388, sector 4, în conformitate cu Avizul 

Arhitectului Şef nr. 22/16.11.2012 prezentat în anexa nr. 1*, Planul de reglementări vizat spre 

neschimbare prezentat în anexa nr. 2* şi Regulamentul Local de Urbanism aferent prezentat în anexa nr. 

3*. 
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Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

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

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

anterior. 

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

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de . 29.012013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,. 29.01 2013 

Nr.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei de urbanism  

Plan  Urbanistic Zonal (PUZ)– Str. Calea Floreasca nr. 242-246,  

sector 1, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

Văzând avizele şi acordurile emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 15/11.06.2012; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz preliminar nr. 13/02.07.2012; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 130/2011; 

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

11.360/52/25.07.2011; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă: aviz de principiu nr. 6843/23215/927/05.04.2012; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1092783/10.08.2012; 

- Comisia tehnică de circulaŃie: aviz nr. 1092468/6205/30.07.2012; 

În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată; 

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

completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Calea Floreasca nr. 242 - 246, sector 1, Bucureşti, în 

conformitate cu anexele 1, 2 şi 3, părŃi componente ale documentaŃiei de urbanism (anexa nr. 1* - Avizul 

Arhitectului Şef, anexa nr. 2* -Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare, anexa nr. 3* -

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

până la obŃinerea autorizaŃiei de construire. 

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

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

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

din data de 29.01 .2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,. 29.01 2013 

Nr. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) 

Str. Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

Văzând avizele şi acordurile emise de: 

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 1455/1003160/05.10.2011; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz preliminar nr. 4/18.05.2012; 

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

Municipiului Bucureşti: aviz nr. 338/Z/04.05.2012; 

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

11.918/42/23.07.2012; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1075414/26.04.2012; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: aviz nr. 1070287/2810/12.04.2012; 

În conformitate cu prevederile : 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

- PUG-Municipiul Bucureşti aprobat prin-Hotărârea C.G.M.B. nr 269/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - str. Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 11/08.11.2012 prezentat în anexa nr. 1* şi planul de 

reglementări vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2*. 

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

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaŃiei de construire. 
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 Art.3 Se abrogă orice prevederi diferite cuprinse în planuri urbanistice de detaliu coincidente 

aprobate anterior. 

 Art.4 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2(doi) ani. 

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

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

din data de 29.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,. 29.012013 

Nr. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea continuării implementării proiectului „Reabilitare şi consolidare Muzeu Nicolae 

Minovici" şi încheierii unui act adiŃional la contractul de finanŃare nr. 1980/13.07.2011, în condiŃiile impuse 

de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi AdministraŃiei Publice - Autoritatea de Management pentru 

Programul OperaŃional Regional 

 

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 economice, buget, finanŃe, raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte, 

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

În conformitate cu prevederile: 

- Programului OperaŃional Regional 2007-2012-(POR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 

3470/12.07.2007;' 

- Ghidului Solicitantului pentru Axă prioritară 5 „Dezvoltarea regională şi promovarea turismului", 

Domeniul major de intervenŃie 5.1 „restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 

crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" din cadrul Programului OperaŃional Regional 2007-2013; 

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

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă; 

- Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

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. 399/2009 privind aprobarea documentaŃiei 

tennico-economice şi a indicatorilor tehnico- economici aferenŃi proiectului "Reabilitare şi consolidare 

Muzeu Nicolae Minovici"; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 400/2009 privind aprobarea proiectului 

„Reabilitare şi consolidare Muzeu Nicolae Minovici" şi a cheltuielilor legate de proiect, pentru solicitare de 

finanŃare nerambursabilă prin Programul OperaŃional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5, Domeniul 

Major de IntervenŃie 5.1; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă continuarea implementării proiectului „Reabilitare şi consolidare Muzeu Nicolae 

Minovici", în condiŃiile de finanŃare impuse de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi AdministraŃiei 

Publice - Autoritatea de Management pentru Programul OperaŃional Regional, (AM POR)  
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Art. 2 Se aprobă modificarea prin act adiŃional a prevederilor Contractului de finanŃare nr. 

1980/13.07.2011 în conformitate cu următoarele cerinŃe impuse de către Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi AdministraŃiei Publice  - Autoritatea de Management pentru Programul OperaŃional Regional (AMPOR): 

suspendarea rambursării de către AM POR a cheltuielilor eligibile către Municipiul Bucureşti, până la data 

la care urmează să se facă dovada soluŃionării favorabile, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă, a cauzei 

ce face obiectul Dosarului nr. 74634/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, urmând ca, ulterior 

finalizării favorabile a litigiului şi îndeplinirii condiŃiilor prevăzute în actul adiŃional, AM POR să asigure 

rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate în perioada suspendării plăŃilor. 

Art 3 Se aprobă finanŃarea de către Municipiul Bucureşti exclusiv din surse proprii a cheltuielilor 

aferente implementării proiectului, pe toată durata suspendării plăŃilor, conform articolului 1 la prezenta 

hotărâre. 

Art 4 Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Bucureşti a resurselor financiare 

necesare implementării proiectului „Reabilitare şi consolidare Muzeu Nicolae Minovici", cheltuielile 

eligibile urmând a fi rambursate de către AM POR în situaŃia îndeplinirii condiŃiilor stabilite prin actul 

adiŃional la contractul de finanŃare. 

Art.5 Se aprobă semnarea de către Municipiu! Bucureşti, prin Primarul General al Municipiului 

Bucureşti, a actului adiŃional la Contractul de finanŃare nr. 1980/13.07.2011 prin care se modifică 

prevederile contractului de finanŃare. 

Art.6 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti, în calitate de reprezentant legal 

al Municipiului Bucureşti, de a semna în numele şi pentru Municipiul Bucureşti, actul adiŃional la 

Contractul de finanŃare nr. 1980/13.07.2011, precum şi toate documentele necesare finanŃării şi 

implementării proiectului. 

 Art 7 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

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

din data de 29.01.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.01.2013 

Nr. 28 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       
CONSILIL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aaccooppeerriirreeaa  ddeeffiinniittiivvăă  ddiinn  eexxcceeddeennttuull  bbuuggeettuulluuii  llooccaall  aa  ddeeffiicciittuulluuii  sseeccŃŃiiuunniiii  ddee  ddeezzvvoollttaarree  ppee  

aannuull  22001122  

  

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

şi Raportul de specialitate  nr. 18/07.01.2013 întocmit de DirecŃia Management Economic; 

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

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

 Luând în considerare prevederile art.58, alin.(1), lit.c) din  Legea nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de Ordinul Ministerului FinanŃelor Publice nr. 1720/17.12.2012 pentru  aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciŃiului bugetar al anului 2012;  

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secŃiunii de 

dezvoltare pe anul 2012, în sumă de  76.966.085,06 lei. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management Economic, Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe, precum şi celelalte servicii interesate din cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:     01 
Data:  09.01.2013 
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MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                                                 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  
  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aalleeggeerreeaa  pprreeşşeeddiinntteelluuii  ddee  şşeeddiinnŃŃăă 

 

 łinând seama de faptul că preşedintele de şedinŃă al Consiliului Local al Sectorului 1 ales pentru 

perioada ianuarie-martie 2013 prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.279/20.12.2012 se află 

în imposibilitatea de a participa la şedinŃa  ordinară convocată pentru data de 31.01.2013, ora 14.00;  

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi 

atribuirea mandatelor pentru funcŃia de consilier al Consiliului Local al Sectorului  în urma alegerilor locale 

din data de 10.06.2012; 

 łinând seama de  prevederile art.9 din OrdonanŃa Guvernului României nr.35/2002 privind 

aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcŃionare  a consiliilor locale, modificată şi aprobată 

prin Legea nr.673/2002; 

 În temeiul prevederilor art.35, alin.(1), art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.a)  şi art.115, alin.(1), lit.b) 

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

ulterioare 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE:: 

 

 Articol unic: Se  alege domnul consilier TEODOR CRISTIAN DUMITRESCU preşedinte de 

şedinŃă al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru şedinŃa ordinară din data de 

31.01.2013, ora 14.00. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Teodor Cristian Dumitrescu 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:     2 
Data:  31.01.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI     
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 271/22.12.2010 

privind  aprobarea  închirierii spaŃiilor disponibile din incinta unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1 – AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 

 

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

întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar si UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei 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 dispoziŃiilor art.108  şi art.112, alin.(2) din Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În baza art.16, alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii 

spaŃiilor disponibile din incinta unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 

aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 – AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1;  

 În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b din Legea nr.215/2001 a 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 271/ 

22.12.2010 privind aprobarea închirierii spaŃiilor disponibile din incinta unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 – 

AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, „MODELUL 

CADRU al contractului de închiriere a spaŃiilor temporar disponibile în incinta unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat de pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti”, art. 8 „ObligaŃiile 

locatorului/beneficiarului chiriei”, prin introducerea aliniatului 8.5., cu următorul cuprins: 

 “8. ObligaŃiile locatorului/beneficiarului chiriei 
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 8.5. Beneficiarul chiriei (unitatea de învăŃământ) va face venit la bugetul local un procent de 

50% din contravaloarea chiriei încasate. Cota de 50% cuvenită bugetului local, va fi virată la 

momentul încasării de către unităŃile de învăŃământ.” 

 

 Art.2. - Se modifică şi se completează art. 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 271/22.12.2010, prin 

introducerea aliniatului (2) care va avea următorul cuprins: 

 “(2) – Sumele încasate din închirierea spaŃiilor disponibile se fac venit la bugetul local în 

proporŃie de 50% şi la bugetul unităŃilor de învăŃământ în proporŃie de 50%. Cota de 50% cuvenită 

bugetului local, va fi virată la momentul încasării de către unităŃile de învăŃământ.”  

 
 Art.3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea 

închirierii spaŃiilor disponibile din incinta unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 – AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 rămân neschimbate. 

 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1, DirecŃia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Teodor Cristian Dumitrescu 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:     3 
Data:  31.01.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                       
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1      
  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd    mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    nnrr..  225566//0077..1122..22001122  ppeennttrruu  

mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    nnrr..  115555//2266..0077..22001122  pprriivviinndd  rreeaaccttuuaalliizzaarreeaa  

rreeŃŃeelleeii  şşccoollaarree  ddee  ssttaatt  şşii  ppaarrttiiccuullaarree  ppee  rraazzaa  sseeccttoorruulluuii  11  aall  

mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  ppeennttrruu  aannuull  şşccoollaarr  22001122--22001133 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Secretariat General, AudienŃe 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; 

 łinând seama de prevederile Ordinului Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 

3283/2012 pentru modificarea şi completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităŃilor de 

învăŃământ din sistemul naŃional de învăŃământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului EducaŃiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6.564/2011; 

 Văzând adresa Liceului Tehnologic „Dimitrie Paciurea”, înregistrată la Sectorul 1 subnr. 

35024/19.11.2012 prin care se solicită schimbarea denumirii unităŃii de învăŃământ; 

 Luând în considerare adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti  nr. 29385/09.01.2013 

prin care ne informează cu privire la faptul că schimbarea denumirii Liceului Tehnologic „Dimitrie 

Paciurea” în Liceul de Arte „Dimitrie Paciurea” încalcă prevederile OMECTS nr. 6564/13.12.2011; 

 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 art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 256/07.12.2012, astfel:  

 „Punctul 73 din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 155/26.07.2012 

privind reactualizarea reŃelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti pentru anul şcolar 2012-2013, va avea următorul conŃinut”: 
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităŃii de 
învăŃământ 

 
Sector 

 
Nivelul 

şcolarizat 

 
Adresa 

 

 
Nr. telefon 

73. LICEUL  
„DIMITRIE PACIUREA” 1 LIC TEH / 

LIC VOC 
Str. Băiculeşti              

nr. 29 

021.667.01.95 
021.667.23.26 
021.667.01.64 

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 256/07.12.2012 rămân 

nemodificate. 

 

 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 

Teodor Cristian Dumitrescu 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 
Nr.:     4 
Data:  31.01.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                         
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

  
HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

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. 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 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.4/31.01.2013 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 256/07.12.2012 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 155/26.07.2012 privind reactualizarea reŃelei şcolare de stat şi 

particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2012-2013; 

 Luând în considerare adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 29385/09.01.2013 

prin care ne informează cu privire la faptul că schimbarea denumirii Liceului Tehnologic „Dimitrie 

Paciurea” în Liceul de Arte „Dimitrie Paciurea” încalcă prevederile OMECTS nr. 6564/13.12.2011; 

 łinând seama de numeroasele adrese depuse de către unităŃile de învăŃământ preuniversitar de 

pe raza sectorului 1, adrese prin care se solicită includerea instituŃiilor de învăŃământ în reŃeaua şcolară 

pentru anul şcolar 2013-2014; 

 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 punctul 73 din Anexa nr. 1 a 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, astfel: 
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Nr. 
crt. 

Denumirea unităŃii de 
învăŃământ 

 
Sector 

 
Nivelul 

şcolarizat 

 
Adresa 

 

 
Nr. telefon 

73 
 

LICEUL  
„DIMITRIE  

PACIUREA” 

 
1 

 
LIC TEH  
LIC VOC 

 
Str. Băiculeşti                           

nr. 29 

 
021.667.01.95 
021.667.23.26 
021.667.01.64 

 

 

 Art.2.  Anexa nr. 2 a 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 

se modifică şi se completează potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

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

partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  

 

 Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 rămân 

nemodificate. 

 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

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

prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Teodor Cristian Dumitrescu 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:     5 
Data:  31.01.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  ccooooppeerrăărriiii    CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  

BBuuccuurreeşşttii    pprriinn  DDiirreeccŃŃiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  ccuu  FFuunnddaaŃŃiiaa  

HHeeaalltthh  AAIIDD  RRoommâânniiaa,,  îînn  vveeddeerreeaa  ddeerruullăărriiii  ppaarrtteenneerriiaattuulluuii  „„ÎÎnnggrriijjiirree  ddee  ttiipp  ffaammiilliiaall  aa  ccooppiiiilloorr  şşii  

ttiinneerriilloorr  pprrootteejjaaŃŃii  pprriinn  mmăăssuurraa  ddee  ppllaassaammeenntt  aa  CC..PP..CC  SSeeccttoorr  11  llaa  

FFuunnddaaŃŃiiaa  HHeeaalltthh  AAIIDD  RRoommâânniiaa”” 

 

 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 maternale, 

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

 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 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.224/22.12.2011 privind 

aprobarea cooperării  Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti  prin DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 cu FundaŃia Health AID România, în vederea derulării 

parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaŃi prin măsura de plasament a C.P.C. 

Sector 1 la FundaŃia Health AID România”; 

 łinând seama de solicitarea FundaŃiei Health AID România privind continuarea parteneriatului, 

precum şi Raportul de activitate asupra activităŃii desfăşurate; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1.  Se aprobă continuarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 

prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 cu FundaŃia Health AID 
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România, în vederea derulării Parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaŃi prin 

măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la FundaŃia Health AID România”. 

 Art.2.  Pentru punerea în aplicare a art. 1, Consiliul Local al Sectorului 1, prin DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sectorul 1 şi FundaŃia Health AID România vor încheia o 

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

 Art.3. Se mandatează Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe 

seama Consiliului Local al Sectorului 1, ConvenŃia de Colaborare menŃionată la art.2. 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sectorul 1, FundaŃia Health AID România şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Teodor Cristian Dumitrescu 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:     6 
Data:  31.01.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI            
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                                          
  

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  aassoocciieerriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  ccuu  

AAssoocciiaaŃŃiiaa  AAbbssoollvveennŃŃiilloorr  AAccaaddeemmiieeii  ddee  SSttuuddiiii  EEccoonnoommiiccee  ddiinn  BBuuccuurreeşşttii  ((AALLUUMMNNII)),,  

îînn  vveeddeerreeaa  ddeerruullăărriiii,,  îînn  ppeerriiooaaddaa  2200  mmaarrttiiee  --  66  aapprriilliiee  22001133,,  aa  PPrrooiieeccttuulluuii  ccuullttuurraall  

““SSăărrbbăăttoorriirreeaa  aa  110000  aannii  ddee  eexxiisstteennŃŃăă  aa  AAccaaddeemmiieeii  ddee  SSttuuddiiii  EEccoonnoommiiccee  ddiinn  BBuuccuurreeşşttii””  

 

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

al Serviciului Imagine, Cultură, Presă şi Informatică; 

 Luând în considerare 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;  

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

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

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

completările ulterioare; 

 Văzând propunerea Academiei de Studii Economice din Bucureşti, înregistrată la Sectorul 1 sub nr. 

1147/15.01.2013; 

 În temeiul art.36, alin.(6), lit.a), art.45, alin. (2), art. 80, art. 81, alin.(2), lit.q) 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 asocierea Consiliului Local al Sectorului 1 cu AsociaŃia AbsolvenŃilor Academiei 

de Studii Economice din Bucureşti (ALUMNI), în vederea derulării, în perioada 20 martie - 6 aprilie 2013, 

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

Bucureşti”. 

 

 Art.2. Drepturile şi obligaŃiile părŃilor sunt stabilite în Protocolul de Colaborare ce urmează a fi 

încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi AsociaŃia AbsolvenŃilor Academiei de Studii Economice din 

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

 

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

Protocolul de Colaborare menŃionat la art. 2. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre va intra în vigoare de la data obŃinerii acordului Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 
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 Art.6.  Primarul Sectorului 1, Serviciului Imagine, Cultură, Presă şi Informatică, DirecŃia 

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Teodor Cristian Dumitrescu 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 

Nr.:     7 
Data:  31.01.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                   
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa    îînncchheeiieerriiii  „„ÎÎnnŃŃeelleeggeerriiii  pprriieetteenneeşşttii  ddee  îînnffrrăăŃŃiirree  şşii  ccooooppeerraarree  îînnttrree  

MMuunniicciippaalliittaatteeaa  BBeeyyooğğlluu  --  IIssttaannbbuull,,  RReeppuubblliiccaa  TTuurrcciiaa  şşii  SSeeccttoorruull  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii””,,  

  

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de  Compartimentul RelaŃii InternaŃionale, Derulare Programe 

Europene;  

 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; 

 Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.179/31.10.2012 privind 

aprobarea încheierii ÎnŃelegerii prieteneşti de ÎnfrăŃire şi Cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti (România) şi Districtul Beyoglu – Istanbul (Turcia);  

 łinând seama de avizul favorabil al Ministerului AdministraŃiei şi Internelor nr. 170887/14.06.20011, 

respectiv al  Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-1/2793/03.06.2011; 

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

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

   

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.  Se aprobă încheierea ”ÎnŃelegerii prieteneşti de înfrăŃire şi cooperare între Municipalitatea 

Beyoğlu - Istanbul, Republica Turcia şi Sectorul 1 al municipiului Bucureşti”, conform Anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.   Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, înŃelegerea menŃionată  la art.1. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Compartimentul RelaŃii InternaŃionale, Derulare Programe Europene şi 

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Teodor Cristian Dumitrescu 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:     8 
Data:  31.01.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  pprroocceedduurriiii  ddee  îînncchhiirriieerree  aa  ssppaaŃŃiiiilloorr  ccoommeerrcciiaallee    ssiittuuaattee      îînn  ppiieeŃŃeellee  aaddmmiinniissttrraattee  

ddee  AAddmmiinniissttrraaŃŃiiaa  PPiieeŃŃeelloorr  SSeeccttoorr  11,,  îînncceeppâânndd  ccuu    lluunnaa  iiaannuuaarriiee  22001133  

 

 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; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii 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; 

 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; 

 În temeiul art.45, alin (3),  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 si completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă închirierea spaŃiilor comerciale situate  în pieŃele administrate de AdministraŃia 

PieŃelor Sector 1, prin licitaŃie publică deschisă, organizată în  conformitate cu procedura aprobată prin 

prezenta hotărâre de consiliu. 

 Art.2. Se aprobă procedura de închiriere a spaŃiilor comerciale situate în pieŃele din sectorul 1 

aflate în administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se mandatează AdministraŃia PieŃelor Sector 1 să întocmească caietul de sarcini, 

documentaŃia de atribuire, contractul de închiriere şi să organizeze  procedura de licitaŃie publică 

deschisă, competitivă cu strigare şi adjudecare la cel mai mare preŃ oferit, a spaŃiilor  comerciale situate  

în pieŃele administrate de AdministraŃia PieŃelor Sector 1. 

 Art.4. Se mandatează AdministraŃia PieŃelor Sector 1 să numească Comisia de evaluare a ofertelor  

primite în vederea închirierii spaŃiilor  comerciale situate în pieŃele pe care le administrează. 
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 Art.5. Se mandatează AdministraŃia PieŃelor Sector 1 să numească Comisia de soluŃionare a 

contestaŃiilor ce ar putea fi formulate împotriva deciziilor comisiei de evaluare a ofertelor. 

 Art.6. Se mandatează directorul general al AdministraŃiei PieŃelor Sector 1 să încheie contractele 

de închiriere. 

 Art.7. Primarul Sectorului 1,  AdministraŃia PieŃelor Sector 1, membrii comisiei de evaluare a 

ofertelor, membrii comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Teodor Cristian Dumitrescu 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 
Nr.:     9 
Data:  31.01.2013 
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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.2/24.01.2013 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. 18/11/27.11.2012, 18/12/27.11.2012, 19/18/11.12.2012, 18/16/27.11.2012, 

1/15/11.01.2013, 1/13/11.01.2013, 1/10/11.01.2013, 19/19/11.12.2012  ale Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 

1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

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

  łinând seama de prevederile:  

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                   

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

autorizare şi conŃinutul  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 si completările ulterioare 

 

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru construcŃii definitive pe terenurile situate în 

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi avizele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si 

Urbanism prevăzute în Anexa nr.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi conŃine  8   poziŃii.   
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 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 

Teodor Cristian Dumitrescu 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:     10 
Data:  31.01.2013 
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MUNICIPIUL BUCURESTI       
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  nnrr..  1111//0033..0011..22001122    pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  uunnuuii  

aajjuuttoorr  ffiinnaanncciiaarr  PPaarroohhiieeii  GGaalliilleeeeaa  --  SSttrrăăuulleeşşttii  ddiinn  BBuuccuurreeşşttii,,  ssiittuuaattăă  îînn  ssttrraaddaa  NNaazzaarrcceeaa  nnrr..  33,,  SSeeccttoorr  

11,,  îînn  vveeddeerreeaa  rreeaalliizzăărriiii  lluuccrrăărriilloorr  ddee  eexxeeccuuŃŃiiee  ccllooppoottnniiŃŃăă,,    lluummâânnăărraarr  şşii  mmăărriirree  pprriiddvvoorr,,  îînn  sseennssuull  

pprreelluunnggiirriiii  dduurraatteeii  pprroottooccoolluulluuii  ddee  ccoollaabboorraarree  ppeennttrruu  oo  ppeerriiooaaddăă  ddee  uunn  aann  

 

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

întocmit de DirecŃia InvestiŃii  din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Sectorului 1; 

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

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

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

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea 

Programului naŃional “Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităŃii”; 

 Având în vedere prevederile art.3, alin.(2) din OrdonanŃa Guvernului României nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând cultelor religioase recunoscute 

din România, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând cont de solicitarea Parohiei Galileea – Străulesti de prelungire a Protocolului de colaborare,  

înregistrată sub nr. 2905/31.01.2013 ; 

 În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.s), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică art.4.1 din Protocolul de Colaborare prevăzut în Anexa nr. 1 a Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 11/03.01.2012 privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei 

Galileea - Străuleşti din Bucureşti, situată în strada Nazarcea nr. 3, Sector 1, în vederea realizării 

lucrărilor de execuŃie clopotniŃă,  lumânărar şi mărire pridvor, în sensul prelungirii duratei protocolului de 

colaborare pentru o perioadă de un an. 

 Art.2. Se aprobă conŃinutul Actului AdiŃional la Protocolul de colaborare încheiat între Consiliul 

Local al Sectorului 1 şi Parohia Galileea - Străuleşti din Bucureşti, situată în strada Nazarcea nr. 3, 

Sector 1, conform Anexei  nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 

Actul AdiŃional la protocolul de colaborare menŃionat la art. 2. 

 Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărâii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 11/03.01.2012 rămân 

nemodificate. 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Management Economic, Serviciul LegislaŃie 

şi SpaŃii cu altă DestinaŃie decât cea de LocuinŃă şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Teodor Cristian Dumitrescu 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:     11 
Data:  31.01.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                               
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                          

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii  şşii  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccŃŃiiii  aallee  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee,,  pprreeccuumm  şşii  aallee  

iinnssttiittuuŃŃiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  

 

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

DirecŃia Juridică şi Resurse Umane; 

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

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

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

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

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

completările ulterioare; 

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

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

maxim de posturi pe anul 2013; 

 Având în vedere adresa InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de înregistrare 173 

din 04 ianuarie 2013 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de 940, începând cu data de 

01.01.2013, pe subunitatea administrativ teritorială sector 1 a Municipiului Bucureşti, cu excepŃia celor din 

cadrul capitolelor bugetare „ÎnvăŃământ”,  finanŃat din bugetele locale, „Sănătate” şi „Asigurări şi asistenŃă 

socială” indiferent de sursa de finanŃare, pentru care au fost stabilite standarde prin alte acte normative 

ce cuprind inclusiv normativul de personal; 

  În temeiul prevederilor art. III din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri financiare,  aprobată cu cu modificări şi completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare;.  

 Având în vedere prevederile Ordinului comun al ministrului administraŃiei şi internelor şi al 

ministrului finanŃelor publice nr. 277/1709/2012 privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute 

în tabelul 2 din anexa la OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

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

financiare.  

 Cu respectarea prevederilor art. I, pct. 14 litera b), din Legea nr. 13/2011 privind aprobarea 

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

privind finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.  

 łinând cont de adresa DirecŃiei Regionale de Statistică a Municipiului Bucureşti nr. 

1822/04.10.2012, înregistrată în cadrul InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. 

19981/04.10.2012, prin care se comunică populaŃia stabilită în municipiul Bucureşti  şi sectorul 1, la 01 

ianuarie 2012, cu privire la stabilirea şi comunicarea numărului maxim de posturi, de către prefect, pe 

subunitatea administrativ teritorială sector 1, pentru anul 2013; 
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 Având în vedere datele cu privire la valoarea proiectelor contractate şi aflate în implementare din 

fonduri externe nerambursabile (pre şi post aderare), precum şi perioadele de implementare, întocmite 

conform anexei 2 la precizările Ministerului AdministraŃiei şi Internelor; 

 Pentru a asigura flexibilitate şi reacŃie rapidă la normativul de personal stabilit pentru anul 2013, în 

funcŃie de realitatea concretă în cadrul subunităŃii administrativ teritorială Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenŃă vizând 

administraŃia publică locală, Sectorul 1 al Muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinŃe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuŃii sau îndeplinirii unor 

noi atribuŃii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăŃean şi nevoile 

acestuia; 

 În acest context, Ńinând cont de stabilirea normativului maxim de personal (940 posturi) la nivelul 

subunităŃii administrativ teritoriale Sector 1, de constrângerile bugetare, dar şi pentru încadrarea în 

fondurile alocate, se impune  o regândire a întregului sistem instituŃional şi reorganizarea, în regim de 

urgenŃă, atât a aparatului de specialitate, respectiv DirecŃia Publică  de EvidenŃă a Persoanelor şi Stare 

Civilă Sector 1, cât şi a PoliŃiei Locale Sector 1, instituŃii publice de interes local, cu excepŃia celor din 

cadrul capitolelor bugetare „ÎnvăŃământ”, ,„Asigurări şi asistenŃă socială” şi „Sănătate”, pentru care au fost 

stabilite standarde prin alte acte normative ce cuprind inclusiv normativul de personal;   

 Restabilirea numărului maxim de posturi pe anul 2013, la nivelul instituŃiilor publice de interes local 

mai sus menŃionate, se impune având în vedere că la nivelul DirecŃiei Publice de EvidenŃă a Persoanelor 

şi Stare Civilă Sector 1 numărul maxim de posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenŃă a 

persoanelor potrivit pct. 2 din anexa la OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 63/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, este de 95, iar, la nivelul PoliŃiei Locale Sector 1 posturile pentru 

poliŃia locală şi paza obiectivelor de interes local potrivit pct. 3 din anexa la OrdonanŃa de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 63/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 210.  

 Din numărul maxim de posturi de 630, stabilit potrivit pct 1 din anexa la OrdonanŃa de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 63/2010, cu modificările şi completările ulterioare, 49 de posturi sunt repartizate 

şi adăugate PoliŃiei Locale Sector 1, rezultând astfel un număr maxim de 259 de posturi  (210 posturi 

pentru poliŃia locală şi paza obiectivelor de interes local + 49 de posturi repartizate).  

 În contextul dat, pentru îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin contractele de finanŃare de către 

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, în vederea implementării proiectelor finanŃate din fonduri externe 

nerambursabile şi atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectelor, în raport de valoarea proiectelor 

contractate, au fost stabilite pentru anul 2013, 5 (cinci) posturi pentru implementarea proiectelor finanŃate 

din fonduri externe nerambursabile potrivit pct. 4 din anexa la OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 

României  nr. 63/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Cele 5 posturi pentru implementarea 

proiectelor finanŃate din fonduri externe nerambursabile au fost înfiinŃate şi repartizate în cursul anului 

2012, după cum urmează: 

� 2 funcŃii de execuŃie în regim contractual la nivelul aparatului de specialitate în cadrul 

Serviciului Imagine Cultură Presă şi Informatică; 

� 3 funcŃii de execuŃie în regim contractual la nivelul AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 Prin urmare, Ńinând cont de redistribuirea normativului maxim de personal de la nivelul subunităŃii 

administrativ teritorială sector 1, prin desfiinŃarea unei funcŃii publice vacante de la nivelul aparatului de 
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specialitate respectiv din cadrul DirecŃiei Publice de EvidenŃă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, prin 

desfiinŃarea a  6 (şase) funcŃii de la nivelul PoliŃiei Locale Sector 1, se impune o regândire a sistemului 

instituŃional de la nivelul aparatului de specialitate, a instituŃiei publice de interes public local menŃionată 

şi reorganizarea prin desfiinŃarea posturilor identificate raportat la necesităŃile reale, în regim de urgenŃă;  

 În virtutea obligaŃiei Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti de a se încadra în numărul maxim de 

posturi de 940 stabilit în conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guverului României nr. 

63/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi, raportat la obiectul de activitate al aparatului de 

specialitate şi atribuŃiile exercitate prin DirecŃia Publică de EvidenŃă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 

1, şi al PoliŃiei Locale Sector 1 instituŃie publică de interes local aflată în subordinea Consiliului Sectorului 

1, precum şi diversitatea categoriilor de beneficiari cărora se adresează acestea prin acŃiunile lor, se 

impune cu necesitate ca măsurile de reorganizare instituŃională propuse să fie realizate în regim de 

urgenŃă; 

 De asemenea, urgenŃa promovării acestui act este justificată şi de faptul că  Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti,  trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără 

întârzieri, plata întregii game de prestaŃii gestionate de aparatul de specialitate, de continuitate a activităŃii  

instituŃiilor publice de interes local etc.;  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaŃii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea 

cadrului structurilor organizatorice; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

soluŃionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010– LEGE CADRU privind salarizarea unitară a 

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

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

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

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

ulterioare;  

 Potrivit prevederilor 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 conformitate cu  prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 19/2012 privind 

aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităŃii fiscal – bugetare; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.195/27.09.2012 

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare ale aparatului de specialitate precum şi ale instituŃiilor subordonate Consiliului Local, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 199/27.09.2012 privind 

aprobarea Statului de funcŃii al DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1;  

 Văzând  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 67/28.03.2012 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare al PoliŃiei Locale a 

Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.265/20.12.2012  privind 

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

AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 Luând în considerare 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; 

  Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.239/22.11.2012 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 1; 

 În concordanŃă cu prevederile DispoziŃiei Primarului Sectorului 1 nr. 1846/28.01.2013 prin care se 

stabileşte numărul maxim de posturi de la nivelul aparatului de specialitate de 345, inclusiv funcŃiile de 

primar şi viceprimar, secretar al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti precum şi numărul de posturi 

prevăzut pentru DirecŃia Publică de EvidenŃă a Persoanelor şi Stare Civilă sector 1 de 95 de posturi; 

 Văzând avizul favorabil nr. 4003/2013 emis de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici; 

 Văzând avizul consultativ nr.3722162/2013 emis de către DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date;           

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.  (1) Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, conform 

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

 (2) În cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 sunt organizate direcŃii, servicii, 

birouri, compartimente funcŃionale, potrivit legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.   

 Art.2. Se aprobă Statul de funcŃii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, conform 

Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art.3. (1) Numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate este de 345, din care numărul 

maxim de posturi prevăzut pentru serviciul public comunitar local de evidenŃă a persoanelor este de 95. 

 (2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de specialitate include şi funcŃiile de primar, 

viceprimar, secretar al sectorului şi administratorul public.  

 (3) Personalul aparatului de specialitate este format din funcŃionari publici cu funcŃii publice 

generale sau specifice şi  din personal contractual. 

 (4) Încadrarea şi salarizarea personalului de la nivelul aparatului de specialitate se fac potrivit 

prevederilor legale. 

 (5) AtribuŃiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului, potrivit legii.   

 Art.4. Aplicarea  procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură organizatorică  se 

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

vigoare.  

 Art.5. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale 

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

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

 Art.6. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi 

Resurse Umane, DirecŃia Publică de EvidenŃă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, întregul aparat de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Teodor Cristian Dumitrescu 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:     12 
Data:  31.01.2013 
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MMUUNNIICCIIPPIIUULL  BBUUCCUURREEŞŞTTII              
CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL  AALL  SSEECCTTOORRUULLUUII  11  
  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccŃŃiiii  aall  PPoolliiŃŃiieeii  LLooccaallee  SSeeccttoorr  11  

 
 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de PoliŃia 
Locală a Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane din 
cadrul aparatului de specialiatate al Primarului Sectorului 1;  
 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă 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, 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; 
 Văzând dispoziŃiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  
 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 
reorganizarea DirecŃiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în PoliŃia Locală a Sectorului 1 şi 
aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale PoliŃiei 
Locale a Sectorului 1;  
 łinând seama de avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 4152/31.01.2013; 
 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraŃia publică locală, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se aprobă Statul de funcŃii al PoliŃiei Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Primarul Sectorului 1, PoliŃia Locală a Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Teodor Cristian Dumitrescu 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:     13 
Data:  31.01.2013 
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MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                                                 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aalleeggeerreeaa  pprreeşşeeddiinntteelluuii  ddee  şşeeddiinnŃŃăă 

 

 łinând seama de faptul că preşedintele de şedinŃă al Consiliului Local al Sectorului 1 ales pentru 

perioada ianuarie-martie 2013 prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.279/20.12.2012 se află 

în imposibilitatea de a participa la şedinŃa  de îndată convocată pentru data de 31.01.2013, ora 15.00;  

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi 

atribuirea mandatelor pentru funcŃia de consilier al Consiliului Local al Sectorului  în urma alegerilor locale 

din data de 10.06.2012; 

 łinând seama de  prevederile art.9 din OrdonanŃa Guvernului României nr.35/2002 privind 

aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcŃionare  a consiliilor locale, modificată şi aprobată 

prin Legea nr.673/2002; 

 În temeiul prevederilor art.35, alin.(1), art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.a)  şi art.115, alin.(1), lit.b) 

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

ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

 Articol unic: Se  alege domnul consilier TEODOR CRISTIAN DUMITRESCU preşedinte de 

şedinŃă al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru şedinŃa de îndată din data de 

31.01.2013, ora 15.00. 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Teodor Cristian Dumitrescu 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 
Nr.:     14 
Data:  31.01.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ccoonncceessiioonnaarreeaa  pprriinn  lliicciittaaŃŃiiee  ppuubblliiccăă,,  îînn  ccoonnddiiŃŃiiiillee  lleeggiiii,,  aa  tteerreennuulluuii  îînn  ssuupprraaffaaŃŃăă  

ddee  11446666  mmpp,,  ssiittuuaatt  îînn  BBuuccuurreeşşttii,,  ssttrr..  MMuunntteenniieeii,,  nnrr..2299--3333,,  sseeccttoorr  11  ((TTâârrgguull  1166  FFeebbrruuaarriiee)),,  îînn  vveeddeerreeaa  

aammeennaajjăărriiii  uunnuuii  ccoommpplleexx  ccoommeerrcciiaall  mmuullttiiffuunnccŃŃiioonnaall 

 

 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 Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanŃă cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 FaŃă de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/06.03.2003 privind 

măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele agroalimentare din municipiul Bucureşti; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

239/24.09.2001 privind unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele agroalimentare din municipiul 

Bucureşti; 

 În temeiul art.45, alin.(3),  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 si completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Se aprobă concesionarea prin licitaŃie publică, în condiŃiile legii, a terenului în suprafaŃă de 

1466 mp, situat în Bucureşti, str. Munteniei, nr.29-33, sector 1 (Târgul 16 Februarie), în vederea 

amenajării unui complex comercial multifuncŃional, identificat potrivit planului din Anexa nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se mandatează AdministraŃia PieŃelor Sector 1 să întocmească caietul de sarcini, 

documentaŃia de atribuire, să numească comisia de evaluare a ofertelor şi să organizeze procedura de 

licitaŃie a bunului descris la art.1. 

 Art.3. Se împuterniceşte Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 1 să semneze,  în 

numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de concesiune al terenului descris la 

art.1. 
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 Art.4. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 1 şi Serviciul General, AudienŃe vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Teodor Cristian Dumitrescu 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 
 

Nr.:     15 
Data:  31.01.2013 
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 Nr.K/ 12/04.01.2013/ 

 

NNOOTTĂĂ  

ddee  rreeccttiiffiiccaarree  aa  eerroorriiii  mmaatteerriiaallee 

 

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

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

erorii materiale apărută în cuprinsul articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.256/07.12.2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 155/26.07.2012 

privind reactualizarea reŃelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti pentru anul şcolar 2012-2013, în sensul următor: 

 

- La rubrica ”Nivelul şcolarizat”, în loc de PRE, PRI, GIM / SPE, după rectificare se va citi   

LIC TEH / LIC VOC 

  

SSEECCRREETTAARR,,  

  

  

RReemmuuss  AAlleexxaannddrruu  MMoollddoovveeaannuu  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatelor unor consilieri locali 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 09.01.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încetarea mandatelor unor consilieri locali; 

 Analizând: 

 - Referatul Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti înregistrat sub nr. 461 din data de 

07.01.2013; 

 - Raportul de specialitate nr. 161/03.01.2013, întocmit de Directorul DirecŃiei 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; 

 - Hotărârea Camerei DeputaŃilor Nr. 45/20.12.2012, publicată în M.Of. al României nr. 

869/20.12.2012; 

 - Hotărârea Camerei DeputaŃilor Nr. 50/21.12.2012, publicată în M.Of. al României nr. 

878/21.12.2012; 

 - Cererea d-lui consilier local Popa Radu Mihai înregistrată la Primăria Sectorului 2, Cabinet 

Secretar sub nr. 796/28.12.2012; 

 - Cererea d-nei consilier local Tudorie Violeta înregistrată la Primăria Sectorului 2, Cabinet Secretar 

sub nr. 792/21.12.2012; 

 - Demisia d-lui consilier local CondurăŃeanu Andrei înregistrată la Primăria Sectorului 2, Cabinet 

Secretar sub nr. 3/04.01.2013; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 81 şi art. 88 alin. (1) lit. g) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancŃionarea corupŃiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 44 alin. (1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea regulamentului – cadru 

privind organizarea şi funcŃionarea consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

673/2002; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 60/19.06.2012 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 61/19.06.2012 privind constituirea Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) 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 

  

Articol unic.  (1) Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ia act de încetarea de drept a 

mandatelor celor 3 consilieri locali menŃionaŃi în anexă şi le declară vacante. 

        (2) Anexa conŃine 1 filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

SOARE CEZAR RADU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 1 

Bucureşti, 09.01.2013 
 
 
*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

09.01,2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 106/2011 privind aprobarea 

Planului de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2012 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 09.01.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 106/2011 privind 

aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2012; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 89295/19.12.2012 întocmit de DirecŃia Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 106/2011 privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul 

Consiliului Local Sector 2 pe anul 2012; 

 - Art. 11 alin. (2) din Ordinul Preşedintelui AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 7660/2006 

privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I. Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 106/2011 privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcŃiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2012 se modifică şi se completează conform 

anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. II. Anexa nr. 1.1 la H.C.L. Sector 2 nr. 106/2011 privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcŃiilor publice la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al DirecŃiei de EvidenŃă 

Persoane Sector 2 pe anul 2012 se modifică şi se completează conform anexei nr. 1.1. la prezenta 

hotărâre. 
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 Art. III. Anexa nr. 1.3 la H.C.L. Sector 2 nr. 106/2011 privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcŃiilor publice la nivelul DirecŃiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 pe anul 

2012 se modifică şi se completează conform anexei nr. 1.2. la prezenta hotărâre. 

 

 Art. IV. Anexele nr. 1, 1.1 şi 1.2. conŃin 6 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

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

prevederile prezentei hotărâri. 

  

 Art. VI. (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 Sector 2. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
SOARE CEZAR RADU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 2 

Bucureşti, 09.01.2013 
 
 
*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

09.01.2013 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 la sediul Primăriei Sectorului 2 



88 

 

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 completarea H.C.L. Sector 2 nr.113/12.08.2012 privind aprobarea Organigramei, a Statului de 

FuncŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 09.01.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. Sector 2 nr.113/12.08.2012 

privind aprobarea Organigramei, a Statului de FuncŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a 

DirecŃiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 86546/12.12.2012 întocmit de DirecŃia Resurse Umane, din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de Fundamentare nr. 83676/27.11.2012 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 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 din: 

 - Legea nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarului public, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. I. (1) Se aprobă completarea anexei nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr.113/12.08.2012 privind 

aprobarea Organigramei, a Statului de FuncŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a 

DirecŃiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, potrivit anexei la prezenta 

hotărâre. 

(2)  Anexa cuprinde o filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr.113/12.08.2012 privind aprobarea Organigramei, 

a Statului de FuncŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 rămân aplicabile. 

  

 Art. III  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al DirecŃiei Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor aduce la îndeplinire prezenta  hotărâre. 

  

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

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sector 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
SOARE CEZAR RADU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 3 

Bucureşti, 09.01.2013 
 
 
*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

09.01,2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2012, 

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 ordinară, astăzi, 09.01.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent 

anului 2012, pentru ARCA – FORUMUL ROMÂN PENTRU REFUGIAłI ŞIMIGRANłI; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 82263/21.11.2012 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. 84819/04.12.2012 întocmit de DirecŃia RelaŃii Comunitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 99910/13.12.2012 întocmită 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; 

 - Statutul OrganizaŃiei ARCA – Forumul Român pentru RefugiaŃi şi MigranŃi; 

 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 2012 în sumă totală de 

18.428 lei pentru clădirile situate în Bucureşti, Sector 2, str. Austrului, nr. 23, apartament nr. 1, 

apartament nr. 3 şi pivniŃă, 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. 
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  Art.3   Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

SOARE CEZAR RADU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 4 

Bucureşti, 09.01.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
09.01.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru prelungirea valabilităŃii H.C.L. Sector 2 nr. 99 din 14.08.2003 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal al 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 ordinară, astăzi, 09.01.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru prelungirea valabilităŃii H.C.L. Sector 2 nr. 99 din 

14.08.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 89158/788 din 19.12.2012 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

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

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 85 din 12.12.2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 99 din 14.08.2003 privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - H.C.G.M.B. nr. 324 din 17.11.2010 privind prelungirea Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269 / 21.12.2000; 

 - H.C.G.M.B. nr. 241 din 20.12.2011 privind prelungirea Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269 / 21.12.2000; 

 - H.C.G.M.B. nr.232 din 19.12.2012 privind prelungirea Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti; 

 - 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) al art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 Se aprobă prelungirea valabilităŃii H.C.L Sector 2 nr. 99 din 14.08.2003 privind aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti, până la data de 30.12.2015. 
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 Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va iniŃia, începând cu anul 2013, procedura de 

elaborare şi actualizare a Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti şi o va 

finaliza, în condiŃiile legii, până cel mai târziu în data de 30.12.2015. 

  

 Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi va fi 

publicată în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  

 Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

SOARE CEZAR RADU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 5 

Bucureşti, 09.01.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
09.01,2013 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 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2012 a deficitului 

secŃiunii de dezvoltare şi stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2012 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 09.01.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului 

local al Sectorului 2 pe anul 2012 a deficitului secŃiunii de dezvoltare şi stabilirea excedentului bugetului 

local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul M.F.P. nr.1720/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exerciŃiului bugetar al anului 2012; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de 

către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, 

virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar. 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea 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 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 Bucureşti a 

deficitului secŃiunii de dezvoltare în sumă de 105.013.275,16 lei înregistrat la 31.12.2012. 

  

 Art.2 Se aprobă utilizarea excedentului anual în sumă de 238.082 mii lei ca sursă de finanŃare a 

cheltuielilor secŃiunii de dezvoltare în anul 2013. 



95 

 

 Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

SOARE CEZAR RADU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 6 

Bucureşti, 09.01.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
09.01,2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru reglementarea situaŃiei juridice a unor imobile aflate în administrarea DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 prin H.C.L. Sector 2 nr. 32/2010 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 29.01.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru reglementarea situaŃiei juridice a unor imobile 

aflate în administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 32/2010;  

 Analizând: 

 -Adresa nr. 94390/26.11.2012 a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

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

Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul de Specialitate nr. 83709/05.12.2012 al DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului 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 şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 -Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeŃelor; 

 -Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 259/2003 privind reglementarea unor 

spaŃii cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă ce se transmit în administrarea Consiliului Local Sector 2 

Bucureşti, precum şi modificarea H.C.G.M.B. nr. 179/2002 şi nr. 298/2002;  

 -Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 -DispoziŃia Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 6225/20.07.2006 prin care imobilul – 

spaŃiu cu altă destinaŃie situat în Bucureşti, str. Badea CârŃan nr. 42, Sector 2 a fost restituit în temeiul 

Legii nr. 10/2001; 

 -Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 110/2011 privind aprobarea inventarierii bunurilor ce 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I  (1) Pe data prezentei, încetează dreptul de administrare al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 asupra imobilelor situate în Bucureşti, str. Badea CârŃan nr. 42, 

Sector 2, respectiv str. Andronache nr. 77 Sector 2, menŃionate la poziŃiile nr. 1 şi 2 din anexa nr. 2 a 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 32/2010 privind transmiterea unor imobile în administrarea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 în scopul realizării de activităŃi cu 

caracter social.    

   (2)  Imobilul situat în Bucureşti, str. Badea CârŃan nr. 42, Sector 2 constituie în prezent, 

proprietate particulară, conform DispoziŃiei Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 

6225/20.07.2006. 

 

 Art. II  Predarea - primirea imobilului situat în Bucureşti, str. Andronache nr. 77 Sector 2 se face pe 

bază de proces - verbal, încheiat între DirecŃia Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

2, în calitate de predător şi Primăria Sectorului 2, în calitate de primitor, în termen de 30 zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  

 

 Art. III  Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 32/2010 privind transmiterea unor imobile în 

administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 în scopul realizării de 

activităŃi cu caracter social rămân aplicabile. 

 

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

SOARE CEZAR RADU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 7 

Bucureşti, 29.01.2013 
 
 
 
 
 
 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

29.01.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României pentru  trecerea unei părŃi din imobilul situat în Bucureşti, şos. 

Ştefan cel Mare nr. 7-9, Sector 2 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor 

Interne în domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al 

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, 29.01.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României pentru  

trecerea unei părŃi din imobilul situat în Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, Sector 2 din domeniul 

public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 2831/23.01.2013 întocmit de către DirecŃia de Urbanism şi Gestionarea 

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

 -Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 4.734.449 a  Clubului Sportiv Dinamo înregistrată la Centrul de RelaŃii cu Publicul al 

Primăriei Sectorului 2 sub nr. 2831 din data de 18.01.2013; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

completările ulterioare; 

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

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

 -Hotărârea Guvernului României nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 

 -Ordinul MDRT nr. 3441/07.12.2012 privind includerea în lista sinteză a Programului „Săli de sport” 

a obiectivului de investiŃie „Sală de lupte şi gimnastică – structura preluată” în incinta Clubului Sportiv 

Dinamo; 

 -Adresa Companiei NaŃionale de InvestiŃii nr. 149 din data de 11.01.2013; 

 -Extrasul de Carte Funciară nr. 211031/2012 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al 

Municipiului Bucureşti; 

 -Cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism înregistrată la Centrul de RelaŃii cu Publicul al 

Primăriei Sectorului 2 sub nr. 3258 din data de 21.01.2013; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 



99 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Se solicită Guvernului României trecerea imobilului situat în incinta Clubului Sportiv 

Dinamo din Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, Sector 2, în suprafaŃă totală de 2650 mp teren şi 

construcŃiile aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în 

domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 

2. 

   (2) Datele de identificare ale imobilului sunt cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 ce cuprind un 

număr de 2 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2. (1) Imobilul (teren + construcŃii) prevăzut la art.1 va fi preluat în vederea transmiterii către 

Compania NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.” S.A.  pentru realizarea lucrărilor de dezvoltare, modernizare şi 

extindere a unei construcŃii cu destinaŃia de “Sală de lupte şi gimnastică”.  

   (2) După edificarea construcŃiei de către Compania NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.” S.A., 

imobilul va fi trecut în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin 

Clubul Sportiv Dinamo. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 2 va 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, 
 

SOARE CEZAR RADU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 8 

Bucureşti, 29.01.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
29.01.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Anexele se comunică institutiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 76/2011 privind aprobarea transmiterii 

terenului situat în Bucureşti, str. CernăuŃi nr. 29A, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în 

administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 în vederea realizării unei pieŃe agroalimentare 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 29.01.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr. 76/2011 privind aprobarea transmiterii terenului situat în Bucureşti, str. CernăuŃi nr. 29A, 

Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 în 

vederea realizării unei pieŃe agroalimentare;  

 Analizând:  

 -Raportul de Specialitate nr. 3461/21.01.2013 al DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din 

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

 -Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale precum şi Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Adresa AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înregistrată la Centrul de RelaŃii cu Publicul al 

Primăriei Sectorului 2 sub numărul 2093 din data de 15.01.2013;  

 Având în vedere reglementările:  

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

completările ulterioare;  

 -Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 239/2001 privind unele măsuri de 

îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

 -Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiul Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 76/2011 privind aprobarea transmiterii terenului 

situat în Bucureşti, str. CernăuŃi nr. 29A, Sector 2,  din administrarea Consiliului Local Sector 2 în 

administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 în vederea realizării unei pieŃe agroalimentare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. o) precum 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,  

 



101 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I.  Anexele nr. 1 şi 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 76/2011 privind aprobarea 

transmiterii terenului situat în Bucureşti, str. CernăuŃi nr. 29A, Sector 2,  din administrarea Consiliului 

Local Sector 2 în administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, în vederea realizării unei pieŃe 

agroalimentare, se modifică potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. II. Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 

vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

 

 Art. III. (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, 
 

SOARE CEZAR RADU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 9 

Bucureşti, 29.01.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

29.01.2013 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  la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru revocarea H.C.L. Sector 2 nr. 80/2010 privind transmiterea în folosinŃă gratuită a terenului situat 

în Bucureşti, str. Maria Rosetti F.N., Sector 2, către Parohia Icoanei  

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 29.01.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru revocarea H.C.L. Sector 2 nr. 80/2010 privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită a terenului situat în Bucureşti, str. Maria Rosetti F.N., Sector 2, către 

Parohia Icoanei;  

 Analizând: 

 -Raportul de Specialitate nr. 47/03.01.2013 întocmit de DirecŃia Urbanism şi Gestionarea 

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

 -Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale precum şi Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Adresa Parohiei Icoanei înregistrată la Primăria Sectorului 2 – Cabinet Primar Sector 2 sub nr. 

2286/12.12.2012; 

 -Procesul – verbal de carte funciară nr. 9237/1940 întocmit la nivelul Comisiunii pentru înfiinŃarea 

cărŃilor funciare în Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 124 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 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 80/2010 privind transmiterea 

în folosinŃă gratuită a terenului situat în Bucureşti, str. Maria Rosetti F.N., Sector 2, către Parohia Icoanei, 

se revocă. 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 2 şi Directorul Executiv al DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
SOARE CEZAR RADU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 10 

Bucureşti, 29.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
29.01.2013 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 propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la 

evaluarea performanŃelor profesionale individuale ale Secretarului 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, 29.01.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii Consiliului Local al 

Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanŃelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2;  

 Analizând: 

 -Expunerea de motive întocmită de Preşedintele Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul de specialitate nr. 3890/23.01.2013 al DirecŃiei Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile art. 107 alin. (2) lit. d) din H.G.R nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) 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 „Propunerea Consiliului Local al Sectorului 2” privind evaluarea performanŃelor 

profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2 – dl. Toma Şutru, aferente perioadei 01.01.2012 – 

31.12.2012, conform anexei ce conŃine un număr de 2 file şi care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art.3.  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

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

Sectorului 2. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
SOARE CEZAR RADU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 11 

Bucureşti, 29.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

29.01.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 41/2001 privind transmiterea în folosinŃă gratuită a unor imobile 

către DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 29.01.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 41/2001 privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită a unor imobile către DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 1900/14.01.2013 al DirecŃiei 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. 90365/14.01.2013 al DirecŃiei Juridice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul de specialitate nr. 1101/10.01.2013 al DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului 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 şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 -Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 111/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului 

de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2; 

 -Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 110/2011 privind aprobarea inventarierii bunurilor ce 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 

2; 

 -Contractul de vânzare-cumpărare nr. 7505/1999, autentificat sub nr. 2865/1999 la Biroul Notarului 

Public Rotărescu Elena;   

 În temeiul art. 45 alin. (1) 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,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Pe data prezentei, încetează dreptul de folosinŃă gratuită al DirecŃiei Venituri Buget Local 

Sector 2 asupra imobilului situat în Bucureşti, şos. Colentina nr. 87, bloc 87, scara A, parter, ap. 3, Sector 
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2, aflat în proprietatea Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi menŃionat la poziŃia 5 din anexa nr. 1 a 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 41/2001 privind transmiterea în folosinŃă gratuită a unor 

imobile către DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2.    

 

 Art. II  Predarea - primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces -  verbal, încheiat 

între DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2 în calitate de predător şi Primăria Sector 2, în calitate de 

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

 

 Art. III  Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 41/2001 privind transmiterea în folosinŃă gratuită 

a unor imobile către DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2 rămân aplicabile. 

 

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

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

SOARE CEZAR RADU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 12 

Bucureşti, 29.01.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
29.01.2013 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 Organigramei, statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare al 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 DirecŃiei Publice de EvidenŃă Persoane şi Stare Civilă 

Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 29.01.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 

DirecŃiei Publice de EvidenŃă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 4375/24.01.2013 întocmit de DirecŃia Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 -Hotărârea Consiliul Local al Sectorului 2 nr. 107/2010 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcŃii şi  Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 şi al DirecŃiei de EvidenŃă Persoane Sector 2, modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 132/2010, H.C.L. Sector nr. 21/2011, H.C.L. Sector 2 nr. 82/2011 şi H.C.L. Sector 2 nr. 30/2012; 

 -Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/24.05.2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local  Sector 2 a unor atribuŃii privind organigrama, statul de funcŃii şi ROF - 

ul pentru Primăria Sectorului 2; 

 -Avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 1958/25.01.2013 privind funcŃiile publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi DirecŃiei de EvidenŃă Persoane Sector 2; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1. (1) Se aprobă Organigrama şi Statul de funcŃii pentru aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 2, conform anexelor nr. 1 şi 2.  

   (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 este 333, din care 2 posturi de demnitate publică, 39 posturi de conducere şi 292 

posturi de execuŃie.   

 

 Art.2. (1) Se aprobă Organigrama şi Statul de funcŃii pentru DirecŃia Publică de EvidenŃă Persoane 

şi Stare Civilă Sector 2, serviciu public înfiinŃat în subordinea Consiliului Local Sector 2, fără personalitate 

juridică, conform anexelor nr. 1 şi 2.  

   (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică DirecŃiei Publică de EvidenŃă 

Persoane şi Stare Civilă Sector 2 este 71, din care 5 posturi de conducere şi 66 posturi de execuŃie. 

 

 Art.3. (1) Se aprobă Regulamentului de organizare şi funcŃionare pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 2, conform anexei nr. 3.   

   (2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare pentru DirecŃia Publică de EvidenŃă 

Persoane şi Stare Civilă Sector 2, conforma anexei nr. 4. 

   (3) Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 107/2010 privind 

aprobarea organigramei, statului de funcŃii şi  Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al DirecŃiei de EvidenŃă Persoane Sector 2, modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 132/2010, H.C.L. Sector nr. 21/2011, H.C.L. Sector 2 nr. 82/2011 şi 

H.C.L. Sector 2 nr. 30/2012 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.5. (1) Primarul Sectorului 2 poate modifica şi transfera funcŃiile din stat, fără majorarea 

numărului total de posturi aprobat prin organigramă şi cu respectarea cerinŃelor prevăzute de Statutul 

funcŃionarilor publici.  

   (2) Modificările în ceea ce priveşte calitatea posturilor, de funcŃionar public sau personal 

contractual, se fac cu avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici. 

   (3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi serviciilor publice de interes local aflate sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexei nr. 1. 

 

 Art.6. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art.7. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

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

2. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
SOARE CEZAR RADU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 13 

Bucureşti, 29.01.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
29.01.2013 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  la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe terenuri situate în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 29.01.2013; 

 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. 3402 din 21.01.2013 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 5 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, 

 
SOARE CEZAR RADU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 14 

Bucureşti, 29.01.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

29.01.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată 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 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului  

secŃiunii de dezvoltare pe anul 2012 

 

 Având în vedere, 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 13/08/01/2013 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a 

deficitului secŃiunii de dezvoltare pe anul 2012; 

- Ordinul MFP 1720/17/12/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciŃiului 

bugetar al anului 2012, publicat în MO nr. 871/20/12/2012; 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

Hotărăşte: 

 

 Art. 1 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secŃiunii de dezvoltare pe anul 2012, în sumă de 

21 756 310.18 lei, din excedentul bugetului local la 31.12.2012. 

 Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite 

prin DirecŃia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 şi comunicate de Serviciul 

Tehnic Consiliul Local, Documente – Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 09.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 1/09.01.2013 
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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 alegerea preşedintelui de şedinŃă al Consiliului Local al sectorului 4, pe 

perioada 01.02.2013 - 30.04.2013 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere referatul Secretarului sectorului 4; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 39 alin 1 lit „a" din Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare a 

Consiliului Local aprobat prin HCLS4 nr. 13/2004, precum şi ale art. 35 alin.l şi 81 alin. 2 lit. „a" din Legea 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic- Se alege domnul MUNTEAN loan - Mircea în funcŃia de preşedinte de şedinŃă al 

Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 01.02.2013- 30.04.2013. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 2/31.01.2013 
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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 încetarea de drept a unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare demisia d-lui DIACONU MIHAI - BOGDAN înregistrată la Cabinet Secretar cu 

nr. 591/ 17.12.2012. 

 Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul şi Secretarul sectorului 4 nr. 6/08.01.2013; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza dispoziŃiilor art.9 alin.2 lit "b" coroborat cu art. 12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, modificată şi completată; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.l coroborat cu art. 81 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Articol unic Cu data prezentei, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier, din cadrul 

Consiliului Local al sectorului 4, al domnului DIACONU Mihai - Bogdan, precum şi vacantarea acestui loc 

în Consiliul Local al sectorului 4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 3/31.01.2013 
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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 validarea unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 4 al doamnei Ciulacu Victoria, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 71/ 

26.11.2012; 

 łinând cont de adresele Partidului Social Democrat - OrganizaŃia Sector 4 Bucureşti şi Uniunii 

Social Liberale înregistrate la Cabinet Secretar cu nr. 27/22.01.2013, respectiv nr. 29/22.01.2013; 

 Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare; 

 În baza dispoziŃiilor art. 96 alin. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor administraŃiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, modificată şi completată; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al doamnei RĂDOI Ani- Gabriela, candidat pe lista 

Uniunii Social Liberale la alegerile locale din iunie 2012, pe locul declarat vacant prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 4 nr. 71/26.11.2012. 

 Art. 2 Doamna RĂDOI Ani-Gabriela va fi membru în cadrul Comisiei pentru cultură, culte, 

minorităŃi, sport şi tineret (comisie de bază) şi în cadrul Comisiei pentru resurse umane, învăŃământ, 

protecŃia copilului, protecŃie socială, muncă, sănătate şi familie (comisie secundară) precum şi a Comisiei 

pentru comerŃ şi protecŃia consumatorului (comisie secundară), în locul doamnei Ciulacu Victoria. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 4/31.01.2013 
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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 validarea unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 4 al domnului Diaconu Mihai-Bogdan, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 

3/31.01.2013; 

 łinând cont de adresele Partidului Social Democrat - OrganizaŃia Sector 4 Bucureşti şi Uniunii 

Social Liberale înregistrate la Cabinet Secretar cu nr. 27/22.01.2013, respectiv nr. 29/22.01.2013; 

 Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare; 

 În baza dispoziŃiilor art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităŃilor administraŃiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, modificată şi completată; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 Se valideaza mandatul de consilier local al domnului IOSUB Mircea- Ovidiu, candidat pe 

lista Uniunii Social Liberale la alegerile locale din iunie 2012, pe locul declarat vacant prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 4 nr. 3/31.01.2013. 

 Art. 2 Domnul IOSUB Mircea-Ovidiu va fi membru în cadrul Comisiei juridice, de disciplină, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti (comisie de baza), în locul domnului 

Diaconu Mihai-Bogdan. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 5/31.01.2013 
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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 încetarea de drept a unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare Adresa Partidului Poporului - Dan Diaconescu - OrganizaŃia Municipiului 

Bucureşti nr. 173/29.01.2013, înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 39/ 29.01.2013, precum şi Hotărârea 

nr. 40/28.01.2013 a Biroului NaŃional de Coordonare. 

 Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul şi Secretarul sectorului 4 nr. 41/30.01.2013; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza dispoziŃiilor art.9 alin.2 lit 'h" coroborat cu art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, modificată şi completată; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Articol unic Cu data prezentei, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier, din cadrul 

Consiliului Local al sectorului 4, al domnului HUIDU Florin, precum şi vacantarea acestui loc în Consiliul 

Local al sectorului 4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 6/31.01.2013 
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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 validarea unui mandat de consilier local 

 

Consiliul 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 Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 

6/31.01.2013; 

 łinând cont de Adresa Partidului Poporului - Dan Diaconescu - OrganizaŃia Municipiului Bucureşti 

nr. 173/29.01.2013, înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 39/ 29.01.2013, precum şi Hotărârea nr. 

41/28.01.2013 a Biroului NaŃional de Coordonare. 

 Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare; 

 În baza dispoziŃiilor art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităŃilor administraŃiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, modificată şi completată; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al domnului MIHALACHE Eugen - Costinel, 

candidat pe lista Partidului Poporului-Dan Diaconescu la alegerile locale din iunie 2012, pe locul declarat 

vacant prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 6/31.01.2013. 

Art. 2 Domnul MIHALACHE Eugen-Costinel va fi membru în cadrul Comisiei pentru cultură, 

culte, minorităŃi, sport şi tineret (comisie de bază), în locul domnului Huidu Florin. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 7/31.01.2013 
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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 Programului obiectivelor de investiŃii în continuare, până la aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul2013 

 

 Având în vedere; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. P.2.1/265/24/01/2013 privind aprobarea Programului obiectivelor 

de investiŃii în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013; 

 Luând în considerare prevederile: 

- art. 19, alin.(a) şi art. 44 din Legea FinanŃelor Publice Locale nr. 273/2006; 

- În temeiul art. 45. alin. 2, lit.( a ), coroborat cu art. 81. alin. 2 lit.( d), din legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată; 

-  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.l. Se aprobă Programul obiectivelor de investiŃii în continuare, până la aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti conform anexelor: 

- Anexa 1 - Lista de investiŃii; 

- Anexa 1.1. - Cap. 70.06.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinŃe; 

- Anexa 1.2. - Centralizator credite externe. 

 

 Art.2. Se aprobă Programul obiectivelor de investiŃii în continuare până la aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli a DirecŃiei de Administrare a PieŃelor conform anexelor: 

- Anexa 2  - Lista de investiŃii; 

- Anexa 2.1.  - Lista dotări şi alte cheltuieli de investiŃii; 

- Anexa 2.2.  - Cap.70.07.50 - AdministraŃia PieŃelor; 

- Anexa 2.3.  - Centralizator credite interne. 

 

 Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de 

Credite prin DirecŃia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 şi 

comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul local, Documente - Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.01.2013. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 8/31.01.2013 
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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 organizarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ din sistemul naŃional de învăŃământ 

preuniversitar, de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2013-2014 

 

 Luând act de Raportul de specialitate nr. 28/22.01.2013, întocmit de Secretarul Sectorului 4, 

precum şi de Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 4; 

 Având în vedere Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Văzând Ordinul Ministrului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.6564/2011, în baza 

prevederilor art.2 din OrdonanŃa de Guvern 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.48/2003 cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 27 şi următoarele, precum şi art.61 din Legea nr. 1/2001 privind 

EducaŃia NaŃională; 

 În temeiul avizului conform obŃinut din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, 

înregistrat sub nr. 776/25.01.2013 , precum şi a prevederilor cuprinse la art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. 2, 

lit. (j) şi alin. 4 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 Consiliul Local Sector 4 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 - Se aprobă organizarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ preşcolar şi şcolar, de stat şi 

particular, de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2013-2014, conform anexei, ce face parte integrantă 

din prezenta; 

 Art.2 - Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul 

Sectorului 4, AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4, Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti, precum şi de toate unităŃile nominalizate în anexă, conform competenŃelor. 

  

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.01.2013. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 9/31.01.2013 

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 modificarea componenŃei Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4: 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Referatul de Specialitate cu nr. 

12/10.01.2013, al Secretarului Sectorului 4; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

 Luând act de adresa Ministerului Muncii, Familiei, ProtecŃiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - 

AgenŃia pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială a Municipiului Bucureşti cu nr 54/08.01.2013 prin care se solicită 

înlocuirea reprezentantului AgenŃiei pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială a Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de prevederile art. 104 din Legea nr.272/2004 privind ProtecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului şi art.4 din Hotărârea Guvernului României nr.1437/2004 privind Organizarea şi 

metodologia de funcŃionare a Comisiei pentru ProtecŃia Copilului; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.„n" din Legea nr.215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Cu data prezentei, se modifică componenŃa Comisiei pentru ProtecŃia Copilului sector 4 prin 

înlocuirea, în calitate de membru a domnului Leonardo Braila reprezentant al AgenŃiei pentru PlăŃi şi 

InspecŃie Socială al Municipiului Bucureşti cu doamna Stana Dobromirescu - Şef Serviciu în cadrul 

AgenŃiei pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială al Municipiului Bucureşti. 

 Art.2. Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.56/26.05.2005 se modifică şi se 

completează în consecinŃă, iar Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr.78/17.12.2012 se abrogă. 

 Art.3. Secretarul Sectorului 4, împreună cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4 şi Comisia pentru ProtecŃia Copilului 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 
31.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 10/31.01.2013 
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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 DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4 în administrarea PoliŃiei Locale a Sectorului 4 a imobilului situat în  

Aleea Ciceu nr.12 sector 4, compus din construcŃie şi teren 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 

 Având în vedere Referatul de Specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4 cu nr.93830/10.01.2013; 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi rapoartele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile art.46 din OrdonanŃa nr.26/1997 privind protecŃia copilului aflat în 

dificultate publicat în Monitorul Oficial nr.276/24.7.1998, precum şi prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 4 cu nr.32/27.08.1998 privind transferul instituŃiilor de ocrotire din subordinea Consiliului Local 

Sector 4; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 14/27.01.2005 de înfiinŃare a 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, ca instituŃie publică cu 

personalitate juridică; 

 Luând act de încheierea de intabulare nr. 392434/13.11.2009 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Bucureşti Sector 4, precum şi de extrasul de carte funciară nr. 404589/24.11.2009, emis de 

aceeaşi instituŃie; 

 În temeiul art.45 alin.(3) coroborat cu art.81 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 DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului sector 4 în administrarea PoliŃiei Locale Sector 4, a imobilului situat în Aleea Ciceu nr.12, sector 

4, cu număr Cadastral 10578 înscris în Cartea Funciară INDIVIDUALĂ 70456 a Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti, compus din construcŃie în suprafaŃă de 796 mp şi teren în suprafaŃă de 2429 mp. 

 Art.2 În imobilul situat la adresa postală din Aleea Ciceu nr. 12, sector 4, descris la art. 1, va 

funcŃiona sediul social al PoliŃiei Locale Sector 4. 

 Art.3 Predarea - primirea imobilelor menŃionate la art.1, se va face pe bază de proces-verbal de 

predare-primire, încheiat între DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 şi 

PoliŃia Locală Sector 4, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri şi în urma 

inventarierii imobilului descris la art. 1. 

 Art.4 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 cu nr.32/27.08.1998 se va modifica în consecinŃă. 

 Art.5 Art.1 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 cu nr. 113/29.11.2005 se abrogă. 



127 

 

 Art.6 Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4, PoliŃia Locală Sector 4 precum şi Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente- 

Electoral, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 11/31.01.2013 
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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 şi folosinŃa  

PoliŃiei Locale a sectorului 4 în administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială  

şi ProtecŃia Copilului Sector 4 a spaŃiului situat în strada Covasna nr. 2-4 sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 

 Având în vedere Referatul de Specialitate al Secretarului Sectorului 4, nr. 13/10.01.2013, 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

 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.(4) din Legea nr.215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Începând cu data prezentei, spaŃiul situat în str. Covasna nr.2-4 sector 4, se transmite din 

administrarea Consiliului Local sector 4 şi folosinŃa gratuită a PoliŃiei Locale Sector 4, în administrarea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, pe durată nedeterminată. 

 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, încheiat între PoliŃia Locală Sector 4, pe de o parte şi DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 pe de altă parte. 

 Art.3 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 cu nr.28/30.03.2006 privind atribuirea în folosinŃă 

gratuită penru 10 ani a imobilului situat în str. Vatra Dornei nr.8 sector 4, precum şi Hotărârea 

nr.60/29.06.2006 privind modificarea adresei sediului PoliŃiei Comunitare sector 4 din Str.Vatra Dornei nr. 

8 sector 4 în Strada Covasna nr. 2-4 sector 4, se abrogă. 

 Art.4 Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, 

PoliŃia Locală Sector 4 precum şi Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente Electoral, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.01.2013. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 12/31.01.2013 
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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 DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4,  

a spaŃiului cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă, situat 

în Şos. OlteniŃei nr. 188, bl. 1, parter, Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 

 Având în vedere Referatul de Specialitate al Secretarului Sectorului 4, nr. 18/14.01.2013, 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 180/04.08.2005 şi Hotărârii 

Consiliului Local al sectorului 4 nr. 74/27.07.2006; 

 łinând seama de dispoziŃiile art.45 alin.(3) coroborat cu art.81 alin.(2) , lit. n) din Legea nr. 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Începând cu data prezentei, spaŃiul cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă, situat în Sos. 

OlteniŃei nr. 188, bl. 1, parter, Sector 4, în suparafaŃă de 146,54 mp se transmite din administrarea 

Consiliului Local Sectorului 4 în administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4, pe durată nedeterminată. 

 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, încheiat între reprezentanŃii PoliŃiei Locale a Sectorului 4 şi reprezentanŃii 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4. 

 Art.3 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 cu nr.74/27.07.2006 privind imobilul din Şos. OlteniŃei nr. 

188 , bl. 1, parter, Sector 4 se abrogă. 

 Art.4 Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, 

precum şi PoliŃia Locală a Sectorului 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.01.2013. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 13/31.01.2013 
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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 art 5.3 al H.C.L. Sector 4 nr. 50 din 31.10.2012, pentru modificarea 

şi completarea procedurii privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaŃiilor pentru 

închirierea spaŃiilor comerciale aflate în administrarea DirecŃiei de Administrare 

a PieŃelor Sector 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 privind necesitatea modificării şi completării Procedurii 

privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaŃiilor pentru închirierea spaŃiilor comerciale aflate în 

administrarea DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 nr. 934/25.01.2013; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere dispoziŃiile Legii nr. 213/1998- privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia şi prevederilor Codului Civil; 

 În temeiul H.G. 348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele 

zone publice şi al H.C.G.M.B. nr. 75/2010 - pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spaŃiile 

cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă; 

 łinând seama de prevederile H.G. 955/2004- privind aprobarea Regulamentului cadru privind 

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

local; 

 În baza H.C.L. nr. 58/2004 privind înfiinŃarea DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4; 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. art. 45 alin. (1),art. 81 alin. (2), lit. f) şi art. 115 alin 1 

lit.(b) 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 art. 5.3 al H.C.L. Sector 4 nr. 50 din 31.10.2012 modificarea şi 

completarea Procedurii privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaŃiilor pentru închirierea spaŃiilor 

comerciale aflate în administrarea DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4: “5.3. Dacă nici la a doua 

licitaŃie nu sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute la art. 5.2. se va trece la derularea procedurii negociere 

direct după perioada de 10 zile de la data expirării termenului de soluŃionare a contestaŃiilor. PreŃul de 

atribuire în cazul negocierii directe va fi preŃul de pornire al licitaŃiei majorat cu un procent de 50%.” 

 ART.2 Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate. 

 ART.3 Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4 vor aduce 

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 

31.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 14/31.01.2013 
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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 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. 920/24.01.2013; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Având 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;; 

 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 prevederileart art. 45 alin. (1),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 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, cu activităŃile şi tarifele prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre; 

 ART.2 Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 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 

31.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 15/31.01.2013 
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ANEXA 

LA H.C.L. S4 nr. 15/31.01.2013 

 

 

 

TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE ŞI UTILIZAREA DOMENIULUI PUBLIC DAT ÎN 

ADMINISTRAREA DIRECłIEI DE ADMINISTRARE A PIEłELOR SECTOR 4 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Modul de utilizare a structurilor de vânzare şi servicii 

prestate 

U.M. Taxa în lei 

1. Taxa pentru utilizarea domeniului pieŃelor cu mijloace 

publicitare 

m.p. 0.3 

2. Taxa pentru utilizarea domeniului pieŃelor pentru difuzare 

de reclamă prin panouri tv 

Spot 

publicitar/lună 

150 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 
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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 Organigramei, a Statului de funcŃii şi a Regulamentului de Organizare şi 

FuncŃionare ale 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. 933/25.01.2013; 

 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 Organigrama DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 conform Anexei 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Statul de funcŃii al DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4, conform Anexei 

2 care face parte din prezenta hotărâre. 

Art3. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al DirecŃiei de Administrare a 

PieŃelor Sector 4, conform Anexei 3 care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Directorul DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 16/31.01.2013 

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 modificarea 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/65/11.01.2013 întocmit de Serviciul Resurse Umane, 

SSM,PSI,MC din cadrul DirecŃiei de EvidenŃă a Persoanelor Sector 4; 

 Luând în considerare avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr 1668006/2012 şi 

înregistrat la DirecŃia de EvidenŃă a Persoanelor cu nr.IV/60/11.01.2013;  

 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: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă modificarea 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 

31.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 17/31.01.2013 
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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 „întocmirea contractelor de închiriere pentru persoanele care  

locuiesc în blocul B2 din str. Aurel Perşu nr. 89, sector 4" 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 4 şi Referatul de specialitate întocmit de 

Serviciul SpaŃiu Locativ nr. P.4.3./i4/17.01.2013, 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4,  

 Luând în considerare prevederile art. 43. din Legea LocuinŃei nr. 114/1996, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1, coroborat cu art. 81 alin.2, din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

H O T Ă RĂ Ş T E: 

 

Art.1 - Se aprobă „întocmirea contractelor de închiriere pentru persoanele care locuiesc în 

blocul B2, situat în str. Aurel Perşu nr. 89, sector 4", conform Anexei 1, care face parte integrantă din 

această hotărâre. 

 

Art.2.- Primarul Sectorului 4, Serviciul SpaŃiu Locativ şi Serviciul Tehnic Consiliul Local, 

Documente- Electoral vor duce la îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 18/31.01.2013 

 

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

 



139 

 

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 numărului de posturi la nivelul sectorului 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Resurse Umane, InformaŃii şi Administrare Personal din cadrul Aparatului de Specialitate al 

Primarului Sectorului 4 ; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4  

 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 al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 - Se aprobă numărul de posturi la nivelul sectorului 4 conform anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Primarul sectorului 4, Secretarul sectorului 4, DirecŃia Resurse Umane, InformaŃii şi 

Administrare Personal din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului sectorului 4, precum şi 

conducătorii unităŃilor subordonate Consiliului Local sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentului conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 19/31.01.2013 
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Anexa nr. 1  

la HCL nr. 19/31.01.2013 

 

 

 

 

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI 

 

Din cadrul unităŃii administrative – teritoriale Sector 4 

 

 

 

Denumirea InstituŃiei Numărul de posturi aprobate 

pentru anul 2013 

Aparatul Permanent al Consiliului Local 1 

DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4 85 

AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 69 

DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 225 

Centrul Cultural Nicolae Bălcescu Sector 4 22 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 4 80 

Aparatul de Specialitate al Primarului Sector 4 312 

din care posturi pentru implementare proiecte finanŃate din 

fonduri europene 

10 

DirecŃia de EvidenŃă a Persoanelor Sector 4 61 

PoliŃia Locală Sector 4 350 

TOTAL POSTURI 1205 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 
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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 costului mediu lunar al cheltuielilor de întreŃinere a contribuŃiei de întreŃinere la 

Centrul Medico - Social al Sectorului 4, pentru anul 2013 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. D5/49/15.01.2013 al Centrului Medical al 

Sectorului 4 din subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 łinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4; 

 Potrivit prevederilor H.G. 532/1999, Anexa 3, pentru aprobarea metodologiei de stabilire a nivelului 

contribuŃiei de întreŃinere în instituŃiile de asistenŃă socială datorată de persoanele asistate sau de 

susŃinătorii legali ai acestora; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1 Pentru anul 2013, contribuŃia de întreŃinere a unui asistat în Centrul Medico-Social al 

Sectorului 4, se stabileşte la suma de 942 lei, calculate potrivit Anexei nr.1). 

Art.2 Costul mediu lunar al cheltuielilor de întreŃinere al unui asistat - inclusiv medicamente, la 

Centrul Medico - Social al Sectorului 4, se stabileşte la suma de 2036 lei, calculată potrivit Anexei nr.2). 

Art.3 Anexele nr. 1) şi.2) fac parte integrantă la prezenta hotărâre. 

Art.4. Secretarul sectorului 4, Centrul Medico - Social al Sectorului 4 din subordinea DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 20/31.01.2013 
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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 costului mediu lunar al cheltuielilor de întreŃinere şi a contribuŃiei de întreŃinere din 

Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 1, pentru anul 2013 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. D782//15.01.2013 al Centrului de Îngrijire şi 

AsistenŃă nr. 1 din subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;  

 Potrivit prevederilor art.33 alin. (1) din HGR nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 

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

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Pentru anul 2013, la Centrul de AsistenŃă şi Îngrijire nr. 1, costul mediu lunar al cheltuielilor 

de întreŃinere al unui asistat - inclusiv medicamente, se stabileşte la suma de 3.931,22 lei calculată 

potrivit Anexei nr.1 a), iar costul mediu lunar al cheltuielilor de întreŃinere - fără medicamente - se 

stabileşte la suma de 3.782,02 lei/asistat, calculat potrivit Anexei nr. 1 b) . 

 Art. 2. ContribuŃia de întreŃinere a unui asistat în Centrul de AsistenŃă şi ÎntreŃinere nr. 1 pentru 

anul 2013, se stabileşte la suma de 1.869,04 lei, calculată potrivit Anexei nr.2. 

 Art. 3. Anexele nr.1a), 1b) şi Anexa nr.2) fac parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 Art.4.Secretarul sectorului 4, Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 1 din subordinea DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 21/31.01.2013 
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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 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 raportul de specialitate nr. D/2/17.01.2013 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă. 

Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4, precum şi expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

 Conform prevederilor HCGMB nr. 291/2001 privind abilitarea Consiliilor Locale 1-6 să se asocieze 

cu persoane juridice române şi străine; 

 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) şi q) din Legea nr.215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art1. (1) Se aprobă continuarea derulării 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 care prezintă diferite afecŃiuni medicale, pe parcursul lunii 

februarie 2013. 

(2) Acesta va fi realizat de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 4 în colaborare cu FundaŃia „Crucea Alb - Galbenă", conform Anexei 1 la prezenta Hotărâre. 

 Art.2. (1) Se aprobă bugetul proiectului „ Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane 

vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4", potrivit Anexei 2 şi Anexei 2.1 la prezenta hotărâre. 

(2) Anexele 2 şi 2.1 se adaptează prevederilor stabilite la art. 1. 

 Art.3. Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4 să întocmească toate documentele necesare derulării şi finanŃării proiectului„ Îngrijiri 

socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4", conform 

prevederilor de la art.1. 

 Art. 4. Anexele 1,2 şi 2.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre 

 Art. 5. Secretarul Sectorului 4, împreună cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.01.2013. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 22/31.01.2013 
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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 continuarea derulării proiectului „ŞI EU MERIT O ŞANSĂ!" şi alocarea de fonduri, conform 

bugetului anexat acestui proiect, pe parcursul anului 2013 

 

 Luând în considerare referatul de specialitate cu nr D/3/17.01.2013, al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4; 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.41/05.07.2007 şi Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr.291/2001, privind abilitatea Consiliilor Locale 1-6 să se asocieze cu 

persoane juridice române şi străine; 

 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) şi q) din legea 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată: 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea proiectului „ŞI EU MERIT O ŞANSĂ", conform Anexei 1 ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, pe parcursul lunii februarie 2013 

 Art.2. Se aprobă Metodologia de întocmire a bugetului prevăzută la Anexa 2 ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. (1) Pentru derularea proiectului se aprobă alocarea de fonduri din bugetul DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi protecŃia Copilului Sector 4, conform bugetului proiectului din Anexa 3 ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Metodologia de întocmire a bugetului prevăzută la anexa 2 şi fondurile necesare, 

prevăzute la anexa 3, se restrâng la dispoziŃiile prevăzute la art. 1. 

 Art.4 Se împuterniceşte Directorul Executiv al DGASPC Sector 4 să semneze convenŃia de 

colaborare între DGASPC sector 4 şi FundaŃia ESTUAR, aferentă anului 2013. 
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 Art.5. Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 

şi Serviciul Tehnic Consiliul Local Documente-Electoral 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 

31.01.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ovidiu-Dumitru ZARĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 23/31.01.2013 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 
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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 utilizării excedentului anului precedent,  pentru finanŃarea  

cheltuielilor secŃiunii de dezvoltare 

 

 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, ale O.M.F. nr. 1720/17.12.2012 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciŃiului bugetar al anului 2012; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi  art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea  nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă utilizarea excedentului anului precedent, în sumă de 9.669.296,03 lei, pentru 

acoperirea deficitului  secŃiunii de dezvoltare. 

  Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor. 

Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 1 

Data: 09.01.2013 
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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 stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care 

contravenienŃii vor presta activităŃi în folosul comunităŃii 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de 

specialitate comun al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi 

AdministraŃiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

Având în vedere  dispoziŃiile art. 2 şi art. 16 din OrdonanŃa nr. 55/2002 privind regimul juridic al 

sancŃiunilor prestării unei activităŃi în folosul comunităŃii; 

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

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

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. (1) Se stabilesc domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienŃii vor presta 

activităŃi în folosul comunităŃii, după cum urmează: 

• întreŃinere locuri de agrement, parcuri, drumuri; 

• acŃiuni de deszăpezire; 

• întreŃinere şi activităŃi de curăŃenie în grădiniŃe, spitale, şcoli, creşe, centre de plasament 

pentru copii şi bătrâni; 

• alte aşezăminte social-culturale. 

(2)  AcŃiunile în folosul comunităŃii vor fi coordonate de reprezentanŃi ai DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi AdministraŃiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6. 

 Art. 2. Se aprobă procedura de lucru privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care 

contravenienŃii vor presta activităŃi în folosul comunităŃii, conform Anexei care face parte din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

6 şi AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

Nr.: 2 

Data: 09.01.2013 
 

*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 Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 66/26.04.2012 pentru organizarea reŃelei şcolare a 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea EducaŃiei NaŃionale, cu 

Ordinul Ministrului EducaŃiei Cercetării Tineretului şi Sportului nr. 6196 din data de 13.11.2012 şi Ordinul 

Ministrului EducaŃiei Cercetării Tineretului şi Sportului nr. 6197 din data de 13.11.2012 şi H.C.L. Sector 6 

nr. 66/26.04.2012; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum 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 modifică Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 66/26.04.2012 în sensul completării reŃelei 

şcolare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat pe anul 2012 – 2013 cu GrădiniŃa „ColŃ de Rai” cu 

sediul în Municipiul Bucureşti, str. Gîrleni nr. 10 Sector 6 şi GrădiniŃa „Dumbrava Minunilor” cu sediul în 

Municipiul Bucureşti, str. Apusului nr. 71 – 73 Sector 6. 

Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 66/26.04.2012 rămân neschimbate.  

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 3 

Data: 18.01.2013 



153 

 

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 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 aprobă utilizarea sumei de 7.780.245,76 lei din excedentul anului 2012, pentru 

finanŃarea obiectivelor de investiŃii, privind reabilitarea termică a imobilelor de locuit din Sectorul 6 şi a 

sumei de 905.104,69 lei, pentru finanŃarea unor programe de dezvoltare, pe fonduri nerambursabile, 

derulate de AdministraŃia Şcolilor. 

  Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, 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.: 4 

Data: 31.01.2013 
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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 încetarea de drept a mandatului de consilier local  

al domnului Mihăilescu Ion Bogdan 

 

Luând în considerare adresa domnului Mihăilescu Ion Bogdan, înregistrată la Compartimentul 

AsistenŃă Tehnică a Consiliului Local sub nr. S.T. nr. 369/ 17.12.2012, prin care se comunică faptul că 

domnul Mihăilescu Ion Bogdan şi-a dat demisia din funcŃia de consilier local;  

 łinând cont de Referatul constatator întocmit de Primarul şi Secretarul Sectorului 6; 

 Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

În baza dispoziŃiilor art. 9 alin. (2) lit. a) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor 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 ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local 

al Sectorului 6 al domnului Mihăilescu Ion Bogdan. 

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier al domnului Mihăilescu Ion Bogdan. 

Art. 3. Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 5 

Data: 31.01.2013 
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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 validarea domnului Bordei Niculaie în funcŃia de consilier local 

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 6 prin care se ia act de încetarea de drept a 

mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local Sector 6 al d-lui Mihăilescu Ion Bogdan şi se 

declară vacant locul de consilier al acestuia, precum şi procesul-verbal al Comisiei de Validare a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

łinând cont de opŃiunea domnului Mihăilescu Ion Bogdan şi confirmarea calităŃii acestuia de 

membru al Partidului Social Democrat, comunicată Consiliului Local Sector 6 prin adresa înregistrată sub 

nr. S.T. 369/17.12.2012; 

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

În baza dispoziŃiilor art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor administraŃiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 31 alin. (3) şi (5) 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 validează mandatul de consilier local al domnului Bordei Niculaie candidat pe lista 

Uniunii Social Liberale la alegerile locale din iunie 2012, pe locul rămas vacant în urma încetării 

mandatului de consilier local al domnului Mihăilescu Ion Bogdan. 

Art. 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.: 6 

Data: 31.01.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

grupului de consilieri locali ai P.S.D.; 

  łinând cont de prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 15 şi urm. din Anexa 1 a O.G. nr. 

35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere validarea mandatului de consilier al domnului Bordei Niculaie; 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art 1. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012 privind numărul, denumirea şi 

componenŃa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 se modifică după cum 

urmează: 

1. La poziŃia 1 a punctului II. Comisia Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului din Anexa la 

hotărâre, domnul Mihăilescu Ion Bogdan se înlocuieşte cu doamna Butacu Simona Valentina. 

2. La poziŃia 3 a punctului IV. Comisia ÎnvăŃământ, Sănătate, Cultură, Culte, Sport şi Agrement 

din Anexa la hotărâre, doamna Butacu Simona Valentina se înlocuieşte cu domnul Bordei Niculaie. 

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012 privind 

numărul, denumirea şi componenŃa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 rămân 

neschimbate. 

Art. 3. Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 7 

Data: 31.01.2013 
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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 listei de repartizare a unui lot de locuinŃe realizate 

în cadrul Programului de construcŃii de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin 

Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit 

de Serviciul Reglementare şi Repartizare SpaŃii Locative; 

Luând în considerare dispoziŃiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru 

LocuinŃe, modificată şi completată, ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Normele metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 

modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 159/2009, precum şi pe 

cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 181/2006; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuinŃe realizate în cadrul Programului de 

construcŃii de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre .  

Art. 2. ContestaŃiile cu privire la acordarea priorităŃilor în soluŃionarea cererilor se vor adresa 

Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afişarea listei. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinŃă şi 

Serviciul Reglementare şi Repartizare SpaŃii Locative 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.: 8  

Data: 31.01.2013 

*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 şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 206/08.10.2009 privind participarea la Programul 

NaŃional de ÎmbunătăŃire a CalităŃii Mediului prin realizarea de spaŃii verzi în localităŃi cu proiectul 

„Amenajare parc A.N.L. Brâncuşi, Sector 6, Bucureşti” 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi  Raportul de  specialitate  

întocmit  de  DirecŃia  InvestiŃii; 

În conformitate cu: 

- O.U.G. nr. 59 din 20 iunie 2007 privind instituirea Programului naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii 

mediului prin realizarea de spaŃii verzi în localităŃi; 

- Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1.107 din 20 august 2009 pentru aprobarea 

Ghidului de finanŃare a Programului  naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii 

verzi în localităŃi; 

- H.G. nr. 1263 din 18 octombrie 2005 privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a 

statului şi din administrarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe în proprietatea publică sau după caz, în 

proprietatea privată a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 Bucureşti; 

- Hotărârea Guvernului nr. 110 din 9 februarie 2011 privind aprobarea proiectelor selectate în 

sesiunea 21 septembrie 2009 - 12 octombrie 2009 şi a finanŃării acestora, în cadrul Programului naŃional 

de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii verzi în localităŃi; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. i) şi lit. m), precum şi art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă translatarea amplasamentului, conform Anexei nr. 1, privind identificarea 

suprafeŃei, amplasamentului şi a vecinătăŃilor, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Anexa nr. 1 

la prezenta hotărâre înlocuieşte Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 206/08.10.2009. 

 Art. 2. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate, conform Anexei nr. 

2, şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃie “Amenajare parc A.N.L. Brâncuşi, 

Sector 6, Bucureşti”, prevăzuŃi la Anexa nr. 3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, aferenŃi 

noului amplasament prevăzut la Art. 1. 

 Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 206/08.10.2009 rămân neschimbate. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economică vor duce 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.: 9  

Data: 31.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 de acŃiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru 

persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 Luând în considerare Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 – privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Consiliul Local al Sectorului 6 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă pentru anul 2013 Planul de acŃiuni de interes local în vederea repartizării orelor 

de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 2. Lucrările de interes local ce vor fi desfăşurate sunt prevăzute în Anexa, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi 

AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

  

Nr.: 10 

Data: 31.01.2013 

 

 

*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 organizarea reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de  

stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea EducaŃiei NaŃionale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi ale 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 organizează reŃeaua şcolară cuprinzând unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat 

şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, pe anul 2013 – 2014 conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare după obŃinerea avizului conform al Inspectoratului 

Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 11 

Data: 31.01.2013 

 

 

 

 

 

*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 limita sumei de 743.700 lei a 

proiectului ,,Pregătirea şi perfecŃionarea cadrelor din învăŃământul şcolar şi preşcolar din Sectorul 6 

Bucureşti: Proiect de formare profesională a cadrelor din învăŃământ conform modelului Finlandez” 

desfăşurat de AdministraŃia Şcolilor Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar Sector 6 în parteneriat cu AsociaŃia 

Centrul Creştin Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarul Sectorului 6; 

 Luând act de raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia Şcolilor Sector 6;   

 łinând seama de Rapoartele de specialitate întocmite de comisiile de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6;  

 În temeiul prevederilor art. 105 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educaŃia naŃională, 

precum şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziŃiile prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a) şi f) şi art. 81 alin. (2) lit. d), j) şi 

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 aprobă derularea şi finanŃarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

în limita sumei de 743.700 lei a proiectului ,,Pregătirea şi perfecŃionarea cadrelor din învăŃământul şcolar 

şi preşcolar din Sectorul 6 Bucureşti: Proiect de formare profesională a cadrelor din învăŃământ conform 

modelului Finlandez” desfăşurat de AdministraŃia Şcolilor Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar Sector 6 în 

parteneriat cu AsociaŃia Centrul Creştin Bucureşti, conform Anexei  care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 şi DirecŃia Economică din cadrul 

Primăriei Sectorului 6 împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 şi AsociaŃia 

Centrul Creştin Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 12 

Data: 31.01.2013 

*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 acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinŃe, 

în anul 2013, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor  

Legii nr. 116/2002 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 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: 

- Prevederile art. 23, 24 şi 25 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 

- Prevederile art. 48, 49 şi 56 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

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

- H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1225/2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe Ńară, garantat în plată.  

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

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

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă acordarea unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuinŃe în cuantum 

maxim de 540.000 lei (50 x 900 lei/lună/persoană sau familie), în anul 2013, ca măsură de prevenire şi 

combatere a marginalizării sociale, conform Anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă criteriile privind calcularea punctajului care stă la baza întocmirii listei de priorităŃi 

pentru acordarea unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinŃe, în anul 2013, ca măsură de 

prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform Anexei nr. 2 care face parte din prezenta 

hotărâre. 
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Art. 2. De prevederile prezentei hotărâri beneficiază persoanele care au domiciliul sau au avut 

ultimul domiciliu pe raza sectorului 6, aflate în situaŃii de marginalizare socială extremă sau în risc de 

marginalizare socială, conform criteriilor prezentate în Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. (1) Acordarea prestaŃiilor prevăzute de prezenta hotărâre se va face prin DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6. 

 (2) SituaŃia beneficiarilor prestaŃiilor financiare va fi reevaluată trimestrial de la data încheierii 

contractului de închiriere. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 13 

Data: 31.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 în anul 2013 a proiectului „Dezvoltarea serviciilor de recuperare 

oferite în cadrul echipei mobile – proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu dizabilităŃi” 

desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând seama de: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi PerformanŃă 

Administrativă a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011–

2018; 

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

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Prevederile art. 46 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 71  din Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

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

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în cuantum maxim de 22.500 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2013, a proiectului “Dezvoltarea serviciilor de recuperare 

oferite în cadrul echipei mobile – proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu dizabilităŃi” 

desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 si 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.: 14 

Data: 31.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 în anul 2013  a proiectului „Şanse la integrare” 

desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi PerformanŃă 

Administrativă a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011 – 

2018; 

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

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Prevederile art. 46 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H. G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 71  din Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

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

În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2), lit. a), precum şi cele ale art. 81, alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în cuantum maxim de 60.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2013, a proiectului „Şanse la integrare” desfăşurat de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  
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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.: 15 

Data: 31.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 în anul 2013 a proiectului „Şcoala părinŃilor 

şi a adolescenŃilor” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând seama de: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi PerformanŃă 

Administrativă a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011 – 

2018; 

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

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 65, 66, 67, 68 şi 69  din Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

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

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81, alin. (2) lit. d) şi n) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea  în cuantum maxim de 5000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2013, a proiectului „Şcoala părinŃilor şi a adolescenŃilor” 

desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 16 

Data: 31.01.2013 

*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 în anul 2013 a proiectului “Sunt special 

dar vreau să ştiu” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială  

şi ProtecŃia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

  łinând seama de: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi PerformanŃă 

Administrativă a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011 – 

2018; 

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

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 65, 66, 67, 68 şi 69  din Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

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

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81, alin. (2) lit. d) şi n) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în cuantum maxim de 65.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în  anul 2013 a proiectului “Sunt special dar vreau să ştiu” 

desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6,  conform Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generala 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.: 17 

Data: 31.01.2013 

*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 în anul 2013 a proiectului „Tabere de 

dezvoltare  personală” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

  łinând seama de: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi PerformanŃă 

Administrativă a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011 – 

2018; 

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

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 65, 66, 67, 68 şi 69  din Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

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

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81, alin. (2) lit. d) şi n) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea  în cuantum maxim de   20.000  lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2013, a proiectului „Tabere de dezvoltare  personală”  

desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6,  conform Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 18 

Data: 31.01.2013 

*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 în anul 2013 a proiectului „La teatrale cu Matale!” desfăşurat de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială  

şi ProtecŃia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând seama de: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi PerformanŃă 

Administrativă a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011 – 

2018; 

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

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea  drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 65, 66, 67, 68 şi 69  din Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

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

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81, alin. (2) lit. d) şi n) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea  în cuantum maxim de 10.250 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2013, a proiectului „La Teatrale cu Matale” desfăşurat de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6,  conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 19 

Data: 31.01.2013 

*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 în anul 2013 a proiectului „Tu alegi!” – proiect pentru combaterea 

violenŃei în şcoli desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând seama de: 

 - H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi PerformanŃă 

Administrativă a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011 – 

2018; 

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

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 65, 66, 67, 68 şi 69  din Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

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

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81, alin. (2) lit. d) şi n)  din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în cuantum maxim de 18.750 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2013, a proiectului „Tu alegi!” – proiect pentru combaterea 

violenŃei în şcoli” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 20 

Data: 31.01.2013 

*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  în  anul 2013 a proiectului „Apartament social pentru fete” 

desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în parteneriat cu 

AsociaŃia „Sprijinirea Integrării Sociale” 

 

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. 65/27.02.2009 privind cooperarea Consiliului Local Sector 6 prin DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 cu AsociaŃia „ Sprijinirea Integrării Sociale ” în vederea 

implementării în comun şi a finanŃării proiectului „Apartament social pentru fete”; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

- Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) şi cele ale art.110 alin. (2) 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. Se aprobă derularea şi finanŃarea, în limita sumei de 86.350 lei, din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2013, a proiectului „Apartament social pentru fete” desfăşurat de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în parteneriat cu AsociaŃia „ Sprijinirea Integrării 

Sociale”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 21 

Data: 31.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



176 

 

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 „Sprijin 

la bătrâneŃe” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în 

parteneriat cu FundaŃia „Crucea Alb-Galbenă”  

 

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. 64/27.02.2009 privind cooperarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 cu FundaŃia „Crucea Alb-Galbenă” în vederea 

implementării în comun şi finanŃării proiectului „Sprijin la bătrâneŃe”; 

- Prevederile art. 8 şi art. 12  din Legea nr. 17/2000 privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d),  n) şi q) din 

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

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în limita sumei de 120.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în  anul 2013, a proiectului „Sprijin la bătrâneŃe” desfăşurat de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în parteneriat cu FundaŃia „Crucea Alb-Galbenă”, 

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 22 

Data: 31.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă” desfăşurat  

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6  
în parteneriat cu FundaŃia Filantropică „Metropolis” 

 
Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de 

Specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 
Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 
Având în vedere: 

- H.C.G.M.B. nr. 172/27.05.2009 privind cooperarea Consiliului Local Sector 6 prin DirecŃia Generală de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 cu FundaŃia Filantropică „Metropolis” în vederea 
implementării în comun şi a finanŃării „Centrul de ocrotire a copiilor „Acasă”; 
- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 
- Prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) şi cele ale art. 110 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi 
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 
- Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale;  
- Legea parteneriatului public - privat nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2), lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2), lit. d), n) şi q) din Legea nr. 
215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în limita sumei de 990.573 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2013, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă”, desfăşurat de DirecŃia 
Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, în parteneriat cu FundaŃia Filantropică 
Metropolis, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  
Sector 6, vor duce la îndeplinire 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.: 23 

Data: 31.01.2013 

 

*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 cofinanŃării necesare pentru asigurarea sustenabilităŃii, în anul 2013,  

a proiectului „Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulŃii  

cu probleme de sănătate mintală”, ID 64373 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 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.L. Sector 6 nr. 20/27.01.2011 privind aprobarea participării D.G.A.S.P.C. Sector 6, în calitate de 

partener, în cadrul proiectului „Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulŃii cu probleme de 

sănătate mintală”, ID 64373 şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia; 

- Prevederile art. 41 din Legea nr. 487/2002 sănătăŃii mintale şi a protecŃiei persoanelor cu tulburări 

psihice, republicată; 

- Prevederile art. 44 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin.(2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 

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

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă cofinanŃarea pentru asigurarea sustenabilităŃii, în anul 2013, a proiectului 

„Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulŃii cu probleme de sănătate mintală”, ID 64373, 

finanŃat în cadrul Programului OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de IntervenŃie 6.2. „ÎmbunătăŃirea 

accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaŃa muncii”.  

Art. 2. Se aprobă finanŃarea din bugetul Consiliul Local Sector 6 cu suma de 558.840 lei, 

reprezentând suma aferentă D.G.A.S.P.C. Sector 6 din totalul cheltuielilor în valoare de 646.020 lei, 

pentru anul 2013, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotarâre. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  

Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 24 

Data: 31.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6  

în parteneriat cu AsociaŃia „Sfântul Arhidiacon Ştefan” 

 

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.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenŃei Comisiei de evaluare şi selecŃionare 

a asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare al Comisiei de evaluare şi selecŃionare şi a Grilei de evaluare a asociaŃiilor şi 

fundaŃiilor; 

- H.C.G.M.B. nr. 127/19.06.2007 prin care Consiliul General al Municipiului Bucureşti îşi dă acordul în 

vderea colaborării Consiliului Local Sector 6, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃiea 

Copilului Sector 6, cu AsociaŃia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”; 

- 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;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru 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 socială; 

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: 
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Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în limita sumei de 305.200 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2013, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în parteneriat cu AsociaŃia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”,   

conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 25 

Data: 31.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



183 

 

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 specializat pentru copii cu dizabilităŃi profunde” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6  

în parteneriat cu FundaŃia „Copii în Dificultate” 

 

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.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenŃei Comisiei de evaluare şi selecŃionare 

a asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare al Comisiei de evaluare şi selecŃionare şi a Grilei de evaluare a asociaŃiilor şi 

fundaŃiilor; 

 - H.C.G.M.B. nr. 239/12.10.2006 prin aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, cu 

FundaŃia Copii în Dificultate, în vederea finanŃării şi realizării în comun a proiectului ,,Centrul specializat 

pentru copii cu dizabilităŃi profunde”; 

- Prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) şi cele ale art. 110 alin. (2) din Legea  nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu personalitate juridică, care 

înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

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: 
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Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în limita sumei de 158.400 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2013, a proiectului ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităŃi profunde” 

desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în parteneriat cu 

FundaŃia „Copii în Dificultate”, conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 26 

Data: 31.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 social pentru persoane vârstnice din Sectorul 6” desfăşurat de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în 

 parteneriat cu  AsociaŃia Umanitară „Equilibre”  

 

  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.L. Sector  6 nr.  34/29.08.2012 privind aprobarea componenŃei Comisiei de evaluare şi selecŃionare 

a asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare al Comisiei de evaluare şi selecŃionare şi a Grilei de evaluare a asociaŃiilor şi 

fundaŃiilor; 

- H.C.G.M.B. nr. 44/16.03.2006 privind aprobarea cooperării între Consiliul Localal Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi 

AsociaŃia Umanitară „EquiLibre”, în vederea finanŃării şi realizării în comun a proiectului ,,Centrul social 

pentru persoane vârstnice din Sectorul 6”; 

- Prevederile art. 8 şi art. 12  din Legea nr. 17/2000, privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

- Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu personalitate juridică, care 

înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

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: 
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Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în limita sumei de 129.600 lei de la bugetul local al 

Sectorului 6,  în  anul 2013, a proiectului ,,Centrul social pentru persoane vârstnice din Sectorul 6” 

desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în parteneriat cu  

AsociaŃia Umanitară Equilibre , conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 27 

Data: 31.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Comunitar GeneraŃii” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6 în parteneriat cu FundaŃia Principesa Margareta a României 

 

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.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenŃei Comisiei de evaluare şi selecŃionare 

a asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare al Comisiei de evaluare şi selecŃionare şi a Grilei de evaluare a asociaŃiilor şi 

fundaŃiilor; 

- H.C.G.M.B. nr. 130/30.06.2010 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu 

privire la cooperarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi FundaŃia 

Principesa Margareta a României în vederea realizării proiectului „Centrul Comunitar GeneraŃii”; 

- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru 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 socială; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în limita sumei de 100.800 lei din bugetul local al 

Sectorului 6,  în  anul 2013, a proiectului  „Centrul Comunitar GeneraŃii” desfăşurat de DirecŃia Generală 
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de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în parteneriat cu FundaŃia Principesa Margareta a 

României, conform Anexelor A şi B,  care fac 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 hotărari.  

(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.: 28 

Data: 31.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în parteneriat cu AsociaŃia „FraŃilor Marişti ai Şcolilor din România” 

 

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.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenŃei Comisiei de evaluare şi selecŃionare 

a asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare al Comisiei de evaluare şi selecŃionare şi a Grilei de evaluare a asociaŃiilor şi 

fundaŃiilor; 

- H.C.G.M.B. nr. 88/2008 privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Sectorului 6 prin DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 cu AsociaŃia FraŃilor Marişti ai Şcolilor din 

România, în vederea finanŃării şi realizării în comun a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin 

Champagnat”; 

- Prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) şi cele ale art.110 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru 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 socială; 

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: 
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Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în limita sumei de 686.837 lei din bugetul local al 

Sectorului 6,  în  anul 2013, a proiectului „Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în parteneriat cu AsociaŃia „FraŃilor 

Marişti ai Şcolilor din România”, conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 29 

Data: 31.01.2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 în parteneriat cu FundaŃia “Sfânta Irina” 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi PerformanŃă 

Administrativă a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011 – 

2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenŃei Comisiei de evaluare şi selecŃionare 

a asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare al Comisiei de evaluare şi selecŃionare şi a Grilei de evaluare a asociaŃiilor şi 

fundaŃiilor; 

- H.C.G.M.B. nr. 65/2006 privind aprobarea cooperării între Consiliului Local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi 

FundaŃia „Sfânta Irina” în vederea finanŃării şi realizării în comun a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri 

Paliative”; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale;  

- Legea parteneriatului public - privat nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile art. 51 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

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

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a Legii 208/1997 

privind cantinele de ajutor social; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru 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 socială; 

  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: 
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Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea, în limita sumei de 100.000 lei, din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2013, a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în parteneriat cu FundaŃia “Sfânta Irina”, conform Anexei 

A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 30 

Data: 31.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 în anul 2013 a  proiectului 

„Liga Tinerilor Karatişti – program de activităŃi sportive pentru dezvoltare 

personală a copiilor şi tinerilor de pe raza sectorului 6” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

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; 

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

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 65, art. 66, art. 67, art. 68 şi art. 69  din Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

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

În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 

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

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în cuantum maxim de 359.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2013, a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi – program de 

activităŃi sportive Liga Tinerilor Karatişti – program de activităŃi sportive pentru dezvoltare personală a 

copiilor şi tinerilor de pe raza sectorului 6” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  
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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.: 31 

Data: 31.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 în anul 2013 a proiectului „Lumea celor 64 de pătrate – proiect 

educaŃional şi sportiv pentru copiii defavorizaŃi” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă 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 aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi PerformanŃă 

Administrativă a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 – Bucureşti pentru 

perioada 2011 – 2018; 

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

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 65, art. 66, art. 67, art. 68 şi art. 69 din Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

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

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în cuantum maxim de 39.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2013, a proiectului „Lumea celor 64 de pătrate – proiect 

educaŃional şi sportiv pentru copiii defavorizaŃi” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 32 

Data: 31.01.2013 

*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 în anul 2013 a proiectului „PrestaŃii financiare excepŃionale pentru 

familiile care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

        łinând seama de: 

- H.C.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 

2011 – 2018; 

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

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Prevederile art. 121, art. 122, art. 123 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 68 alin. (1)  din Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

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

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în cuantum maxim de 200.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2013, a proiectului „PrestaŃii financiare excepŃionale pentru 

familiile care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

Nr.: 33 

Data: 31.01.2013 

*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 în anul 2013 a  proiectului „Liga Tinerilor Sportivi – program de 
activităŃi sportive pentru copiii cu comportament deviant” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 
 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  DirecŃiei 
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 
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; 
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;   
- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 
- Prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 65, art. 66, art. 67, art. 68 şi art. 69  din Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea 
nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în cuantum maxim de 136.910 lei din bugetul local al 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2013, a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi – program de 
activităŃi sportive pentru copiii cu comportament deviant” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 
Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 34 

Data: 31.01.2013 

 

 

*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 în anul 2013 a proiectului „Şcoala de Voluntari” desfăşurat de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

        łinând seama de: 

- H.C.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; 

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

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 123 din Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81, alin. (2) lit. d) şi n)  din Legea 

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

Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea  în cuantum maxim de  20.200  lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2013, a proiectului „Şcoala de Voluntari” desfăşurat de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6,  conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 35 

Data: 31.01.2013 

*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 în anul 2013 a proiectului social 
„Sprijin pentru seniorii sectorului 6” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6 
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 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; 
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;   
- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 
- Prevederile art. 8 şi art. 12 din Legea nr. 17/2000 privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 94  alin. (2) lit. f) din Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr.215/2001 a 
administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în cuantum maxim de 336.000 lei din bugetul local al 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2013, a proiectului social „Sprijin pentru seniorii sectorului 
6” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, conform Anexei 
care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 
Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 36 

Data: 31.01.2013 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

 

D E C I Z I E 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu A7 – Volumul apei facturate ca procentaj din volumul apei produse 

 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu A7 – Volumul 

apei facturate că procentaj din volumul apei produse, transmis de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu 

scrisoarea nr.10000480/07.01.2013 şi înregistrat la AMRSP cu nr. 16/07.01.2013; 

łinând seama de informaŃiile suplimentare şi copiile documentelor obŃinute în urma verificărilor efectuate 

la sediul S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de reprezentatul AMRSP în data de 22.01.2013; 

Având în vedere Referatul nr. 88/23.01.2013 - privind Evaluarea Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu A7, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- Raportul Comisiei de ExperŃi din noiembrie 2005, privind stabilirea Nivelul Standardului de Bază precum 

şi a unor măsuri privind îmbunătăŃirea modalităŃii de evaluare a NS A7; 

- Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr.12/30.03.2006 - privind punerea în aplicare a recomandărilor 

şi Deciziei Comisiei de ExperŃi cu privire la Nivelul Standardului de Bază pentru Nivelul de Serviciu A7 – 

Volumul apei facturate că procentaj din volumul apei produse; 

- HCGMB nr.147/2006 privind aprobarea actului adiŃional la Contractul de Concesiune a serviciilor 

publice de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Bucureşti; 

Având în vedere prevederile art.1.4, cap. VIII din Actul AdiŃional nr. 6/2009 la Contractul de Concesiune 

aprobat prin HCGMB nr. 358/2009; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

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

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

Având în vedere Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr.29/2010 privind privind aprobarea tipurilor de 

Excluderi Admisibile pentru Nivelul de Serviciu A7 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 1/2011 şi 

nr. 2/2012; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/2009 şi completat prin prevederile Actului AdiŃional la Statut, aprobat prin 

HCGMB nr.112/2012. 
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C O N S I L I U L   E X E C U T I V    A L   A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu A7 – Volumul 

apei facturate că procentaj din volumul apei produse, pentru perioada 28.12.2011÷ 27.12.2012, 

prezentată în Anexa* care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaŃii care demonstrează că datele 

raportate de SC Apa Nova Bucureşti SA sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, 

va putea determina revizuirea punctului de vedere al AMRSP privind aprobarea Scrisorii de Certificare a 

Continuării ConformităŃii.  

 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Adrian CRISTEA 

 

Cabinet avocatură, 

Avocat R. F. Dumbrăveanu 

 

 

 

 

 

Bucureşti 

Nr. 2/25.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


