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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 PRIMAR GENERAL 

 

DISPOZIŢIE 

 

Nr. 730 din 09.07.2013 

 

Privind stabilirea coeficientului de indexare a chiriilor pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea 

de locuinţă aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul III 2013 

 

 Având în vedere referatul Direcţiei Venituri nr. 9321/27.06.2013; 

 

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

reglementarea raporturilor contractuale privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 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 administraţiei publice 

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Nivelul chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în 

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

0,38% faţă de cel aferent trimestrului II 2013, potrivit anexei care face parte integrantă din dispoziţie. 

  

 Art. 2 Direcţia Venituri va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii şi va comunica 

Administraţiei Fondului Imobiliar şi tuturor unităţilor care administrează spaţii cu altă destinaţie decât 

aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, coeficientul de 

indexare aferent trimestrului III 2013. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TOMA TUDOR 

 



4 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

 Direcţia Generală Economică 

 Direcţia Venituri 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA NR. 730 DIN 09.07.2013 A PRIMARULUI  

GENERAL PRIVIND INDEXAREA CHIRIILOR PENTRU SPAŢII CU ALTĂ  

DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ AFLATE ÎN  

ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI  

BUCUREŞTI, PENTRU TRIMESTRUL III 

 

  

 Conform comunicatului de presă al Institutului Naţional de Statistică, coeficientul de indexare a 

chiriilor spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul III 2013 este de 0,38% faţă de nivelul chiriilor stabilite în 

trimestrul II 2013 potrivit următorului calcul : 

 
 
 
 

Număr 

curent 

Indicele preţurilor de consum 

pentru luna Martie -2013 faţă 

de Februarie -2013 

Indicele preţurilor de consum 

pentru luna Aprilie - 

2013 faţă de Martie-2013 

Indicele preţurilor de 

consum pentru luna Mai- 

2013 faţă de Aprilie-2013 

1. 100,04 100,11 100,23 

 

 

  

 Se înmulţesc indicii preţurilor de consum şi rezultă coeficientul de indexare a chiriilor : 

  

 

 100,04%x100,11%x100,23=100,38% – 100% = 0,38% 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 04 

iulie 2013 - 03 octombrie 2013 

 

 Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului Bucureşti;  

 Conform prevederilor: 

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

de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

673/2002; 

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

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

a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 04 iulie 2013 - 03 octombrie 2013. 

 

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

Bucureşti din data de 04.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 04.07.2013. 

Nr. 200 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea art. 7  din anexa 2  la Hotărârea C.G.M.B. nr. 9 7 /2013  privind numirea membrilor în 

Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei 

Termice 

 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1 09 /20 11  privind 

guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 3 6  alin. (2 )  lit. a), alin. ( 3 )  lit. c), art. 45  alin. ( 1 )  din Legea nr. 

21 5 /2 001 ,  privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.l Articolul 7  din anexa 2  la Hotărârea C.G.M.B. nr. 9 7 /2013  se modifică astfel:  

„Art. 7  (1 )  Administratorul are dreptul la o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi media pe 

ultimele 12  luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea regia 

autonomă şi la o componentă variabilă stabilită potrivit recomandărilor temeinic motivate, în conformitate 

cu prevederile OUG nr. 109 /20 11 ,  cu modificările şi completările ulterioare. 

 ( 2 )  Remuneraţia variabilă a membrilor Consiliului de Administraţie se revizuieşte anual, în funcţie 

de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de mandat." 

 Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 97 /201 3  rămân neschimbate. 

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

şi RADET vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04 .07 .20 13 .  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.07.2013. 

Nr. 201 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 96/2013 privind numirea membrilor în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome de Transport 

Bucureşti 

 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.I Anexa 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 96/2013 se modifică conform anexei* care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/2013 rămân neschimbate. 

 Art.lll Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi 

R.A.T.B. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.07.2013 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.07.2013. 

Nr. 202 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E  

privind solicitarea către Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Bucureşti pentru 

revizuirea Planului de Administrare al Regiei Autonome de Transport Bucureşti 

 

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

Bucureşti; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/2013 privind numirea membrilor în Consiliul 

de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 13 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se solicită Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Bucureşti revizuirea 

Planul de Administrare, care va fi prezentat Consiliului General al Municipiului Bucureşti în termen de 

maxim 60 de zile, pentru remedierea următoarelor aspecte: 

a) Corelarea cu obiectivele cuprinse în contractele de mandat; 

b) Corelarea cu prevederile bugetului anual/multianual al municipiului Bucureşti 

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

membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Bucureşti şi Regia Autonomă de 

Transport Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.07.2013. 

Nr. 203 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului Regiei Autonome de Transport Bucureşti pe anul 

2013 

 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 53 alin. (1) din Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013;  

- -O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri económico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Bucureşti pe anul 

2013, conform anexelor 1- 9. 

 Art.2 Anexele 1* - 9* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Regia Autonomă de Transport Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti,  04.07.2013. 

Nr. 204 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti 

 

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

Bucureşti; 

 În temeiul art. 36 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se aprobă Protocolul de colaborare între Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, în vederea asigurării accesului gratuit al consilierilor din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, membri în comisiile de specialitate, la informaţiile privind 

firmele înregistrate în registrul comerţului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 Se împuterniceşte domnul consilier C.G.M.B. Angelescu Ramiro Robert Eduard, să semneze 

pentru şi în numele Consiliului General al Municipiului Bucureşti protocolul prevăzut la art. 1. 

 

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

Bucureşti din data de 04.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.07.2013. 

Nr. 205 
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Anexa la H.C.G.M.B. nr. 205/2013 

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 

CONSILIUL GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCIREŞTI 

Nr__________________/____________ Nr._____________/________ 

 

PROTOCOL 

 

 1. OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI (ONRC), cu sediul în B-dul Unirii nr.74, 

sector 3, Bucureşti, telefon: 021.316.08.10, fax: 021.316.08.03, e-mail: onrc@onrc.ro, reprezentat prin 

doamna Silvia Claudia MIHALCEA, Director General 

şi 

 CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în localitatea BUCUREŞTI, str. 

Splaiul Independenţei nr.291-293 sector 6, cod postai 060042 telefon: +4021 305.55.00 int. 1303,email: 

cgmb.pmb@gmail.com, reprezentat prin domnul consilier CGMB Angelescu Ramiro Robert Eduard 

 Având în vedere prevederile art. 229 şi ale art. 60 din OG 92/2003-Codul de procedură fiscală, 

republicat, precum şi ale art. 3, alin. 1 din Hotărârea Guvernului României nr. 902/2012 privind aprobarea 

taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului 

comerţului de pe lângă tribunale 

convin prin prezentul protocol colaborarea în vederea asigurării accesului gratuit al consilierilor 

generali ai Municipiului Bucureşti, membrii in comisii de specialitate ale C.G.M.B. la informaţiile 

privind firmele înregistrate în registrul comerţului. 

 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

 Asigurarea accesului gratuit al consilierilor generali ai Municipiului Bucureşti - membrii in comisiile de 

specialitate ale C.G.M.B., la informaţiile privind datele înregistrate în registrul comerţului computerizat, prin 

serviciul RECOM online al ONRC. 

 3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

3.1. ONRC, în vederea realizării scopului prezentului protocol: 

3.1.1. asigură accesul gratuit al consilierilor generali ai Municipiului Bucureşti - membrii in comisiile de 

specialitate ale C.G.M.B., la serviciul RECOM online, în baza unui cont de acces personalizat;  

3.1.2 transmite C.G.M.B., la solicitarea acesteia, la adresa de e-mail menţionată în preambulul 

prezentului protocol, o situaţie centralizatoare a datelor de identificare aferente accesărilor;  

3.1.3. asigură schimbarea parolei de acces la serviciul RECOM online, la solicitarea C.G.M.B., 

precum şi comunicarea acesteia persoanelor autorizate să acceseze serviciul RECOM 

online, desemnate de C.G.M.B. 

3.2. C.G.M.B., în vederea realizării scopului prezentului protocol: 

3.2.1. desemnează persoanele autorizate să acceseze serviciul RECOM online; 

3.2.2. transmite ONRC datele de contact ale persoanelor autorizate să acceseze serviciul RECOM online; 

3.2.3. asigură prin persoanele autorizate să acceseze serviciul RECOM online, completarea datelor de 

identificare ale solicitării ,şi anume: 

- numărul şi data înregistrării solicitării (dintr-un registru de uz intern al instituţiei); 

- departamentul/persoana din cadrul instituţiei care a solicitat informaţiile; 

- obiectul solicitării. 

3.2.4. se obliga să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor obţinute în baza prezentului 

protocol şi să le utilizeze în condiţiile legii şi numai în scopul desfăşurării activităţii proprii; 

3.2.5. se obligă să nu utilizeze aplicaţii/programe informatice pentru accesarea informaţiilor prin serviciul 

RECOM online. Utilizarea sistemului prin lansarea de procese succesive, prin intermediul 

mailto:onrc@onrc.ro
mailto:cgmb.pmb@gmail.com
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aplicaţiilor/programelor, înainte de finalizarea procesului lansat anterior, va fi considerată şi tratată ca fiind un 

atac de tip DOS (Denial of Service) sau similar acestuia; 

3.2.6.se obligă să se abţină de la orice acţiuni care ar restricţiona accesul altor beneficiari la sistemul RECOM 

online sau care ar împiedica funcţionarea corespunzătoare a serviciului 

4.ALTE CLAUZE 

4.1. în cazul în care C.G.M.B. încalcă obligaţiile prevăzute la pct. 3.2.5 şi 3.2.6, iar în termen de o oră de la 

notificarea ONRC, nu încetează acţiunea, ONRC suspendă utilizarea serviciului, pentru o perioadă de o lună 

calendaristică şi îşi rezervă dreptul de a pretinde plata de daune - interese. 

4.2. C.G.M.B. va fi notificat în condiţiile prevăzute la pct. 4.1 o singură dată, ONRC rezervându-şi dreptul ca, 

în situaţia în care se constată că obligaţiile prevăzute la pct. 3.2.5 şi 3.2.6 au fost din nou încălcate, să 

blocheze accesul la serviciul RECOM online şi să pretindă plata de daune-interese. 

4.3. în situaţia în care fapta C.G.M.B. întruneşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 161/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, Titlul III - Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice, ONRC îşi rezervă dreptul 

de a bloca accesul acestuia la serviciul RECOM online şi de a lua măsurile prevăzute de lege. 

5. DISPOZIŢII FINALE 

 ONRC şi C.G.M.B., vor acţiona în spiritul bunei credinţe şi vor organiza în mod corespunzător ducerea 

la îndeplinire a prevederilor prezentului protocol. 

 Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării sale de către părţi şi se încheie pe o perioadă de un 

an. Prelungirea Protocolului se poate face în mod tacit, pe noi perioade de câte un an, în condiţiile în care nici 

una dintre părţi nu notifică, cu 30 de zile înainte de expirarea duratei, încetarea acestuia. 

 Prezentul protocol poate fi modificat numai cu acordul părţilor, prin acte adiţionale.  

 Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părţi, in scris, spre 

analiză, propunerile sale. 

 Persoanele desemnate să asigure îndeplinirea şi respectarea condiţiilor de derulare a Protocolului de 

colaborare, sunt: 

 din partea OFICIULUI NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI, domnul director Mihai 

CONSTANTIN, tel/fax: 316.08.13, e-mail:mihai.constantin@onrc.ro; 

 din partea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 Dna Adina Paraschiv - secretar C.G.M.B.- e-mail: cgmb.pmb@gmail.com tel. 021/3055500 int.1303. 

 Încheiat astăzi……………….în 2 (două) exemplare, ambele cu valoare de original câte un exemplar 

penrtru fiecare parte 

 

OFICIULUI NAŢIONAL 

AL REGISTRULUI COMERŢULUI 

CONSILIUL GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

  

DIRECTOR GENERAL Consilier CGMB 

  

Silvia Claudia MIHALCEA Angelescu Ramiro Robert Eduard 

DIRECTOR DIRECŢIA CONTENCIOS  

  

Bogdan - Mihail BURDESCU  

  

DIRECTOR DIRECŢIA REGISTRUL 

COMERŢULUI CENTRAL COMPUTERIZAT 

 

  

Mihai CONSTANTIN  

mailto:mihai.constantin@onrc.ro
mailto:cgmb.pmb@gmail.com
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

pentru modificarea H.C.L.M.B. 16/1994 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, 

coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul 

municipiului Bucureşti" 

 

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

specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice din cadrul Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice, raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea 

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

Bucureşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

în baza prevederilor Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.l. Articolul 1 al H.C.L.M.B. nr. 16/1994 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art.1. Prevederile prezentei hotărâri se aplică lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare şi 

stradale) de orice categorie şi care aduc atingere domeniului public al municipiului Bucureşti, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare." 

 Art.II. După articolul 1 se introduc 5 noi articole, de la 1
1
 până la 1

5
 care vor avea următorul 

cuprins: 

 „Art. 1
1
. Se aprobă componenţa Comisiei de Coordonare a Proiectării lucrărilor de infrastructură din 

cadrul Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - Direcţia Utilităţi Publice şi documentaţia 

necesară pentru obţinerea avizului Comisiei de Coordonare a Proiectării prevăzute în anexa nr. 2." 

 „Art. 1
2
. Se aprobă documentaţia necesară obţinerii /avizului de traseu prevăzut în anexa nr. 3." 

 „Art. 1
3
. Se aprobă documentaţia necesară obţinerii acordului Primarului general pentru execuţia 

lucrărilor tehnico-edilitare pe străzi modernizate aflate în perioada de garanţie/postgaranţie (întreţinere) 

prevăzut în anexa nr. 4." 

 „Art. 1
4
. Se aprobă documentaţia necesară obţinerii acordului Primarului general pentru execuţia 

lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitare şi stradale în perioada 15 noiembrie - 15 martie prevăzut în 

anexa nr. 5." 

 „Art. 1
5
. Se aprobă documentaţia necesară obţinerii avizului de intervenţie în domeniul public, 

formularul de aviz de intervenţie, precum şi anunţul de intervenţie, conform anexei nr. 6." 

Art.III. Articolul 3 se completează având următorul conţinut 
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 „Art.3. Executarea de lucrări în domeniul public se poate face prin includerea şi aprobarea lor în 

Programul coordonator anual, cu excepţia branşamentelor cu lungimi mai mici de 30 m şi a amenajărilor 

de acces autorizate pe proprietăţi private." 

 Art.IV. După articolul 3 se introduce articolul 3
1
 care va avea următorul cuprins: 

„Art.3
1
. Documentaţia necesară şi conţinutul proceselor verbale de recepţie preliminară şi finală a 

suprafeţelor afectate este cuprinsă în anexa nr. 7." 

 Art.V. Articolul 4 se completează având următorul conţinut: 

 „Art.4. Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector, prin direcţiile de specialitate, vor emite 

autorizaţii de construire, avizele şi acordurile legale, pentru execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-

edilitare şi stradale) de pe teritoriul municipiului Bucureşti, conform prevederilor legale în vigoare, 

respectiv Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor." 

 Art.VI. Articolul 5 se completează, având următorul conţinut: 

 „Art.5. Primarul general are următoarele competenţe: 

 - aprobă avizul „acord Primar general" pentru execuţia de lucrări de construcţie în carosabil şi 

trotuarul străzilor modernizate aflate în perioada de garanţie/postgaranţie (întreţinere); 

 -aprobă „avizul de traseu" pentru proiecte care afectează străzile aflate în administrarea Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi/sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 -aprobă Programul coordonator anual; 

 -aprobă avizul „acord Primar general pentru execuţia lucrărilor tehnico-edilitare în perioada 15 

noiembrie - 15 martie." 

 Art.VII. Capitolul „Definiţii" se completează având următorul conţinut: „Zona de responsabilitate a 

R.A.T.B. - este zona administrată conform actelor normative în vigoare. în cazul refacerii carosabilului, se 

va stabili un protocol între operatorul de transport local şi administratorul drumului prin care se va stabili 

că intervenţia în carosabil se va realiza de către administratorul drumului pentru eliminarea riscului de 

infiltrare a apelor în fundaţie. 

 Acord administrator de drum - document prin care administratorul de drum îşi exprimă acordul cu 

privire la executarea lucrărilor de construcţii care afectează domeniul public aflat în administrare. 

 Aviz comisie tehnică de circulaţie - act administrativ emis de direcţia de specialitate din cadrul 

Primăriei Municipiului Bucureşti ca urmare a analizei şi deciziei comisiei tehnice de circulaţie prin care se 

impun anumite condiţii de realizare a lucrărilor ce urmează a fi aprobate prin Autorizaţia de Construire, 

sau de desfăşurare a circulaţiei în zona lucrărilor după obţinerea Autorizaţiei de Construire. 

 Aviz de intervenţie - act administrativ emis de direcţia de specialitate din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti prin care se aprobă execuţia lucrărilor de întreţinere curentă, reparaţii şi remediere 

a avariilor la reţelele de infrastructură (tehnico - edilitare şi stradale)." 

 Art.VIII. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„Art.7. Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre." 

 Art.lX. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„Art. 10. Autorizaţia de construire pentru lucrările tehnico-edilitare care cuprind şi extinderi şi 

branşamente se emite de P.M.B. indiferent de lungimea acestora." 

 Art.X. Capitolul V - „Sancţiuni" devine Capitolul VI - „Sancţiuni", iar art. III din textul hotărârii se 

modifică în mod corespunzător. 

 Art.XI. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

http://art.iv/


18 

 

 „Art. 11. Autorizaţia de construire pentru lucrări ce se execută pe străzi modernizate/reabilitate 

aflate în perioada de garanţie/postgaranţie (întreţinere) se va emite numai după obţinerea avizului „Acord 

de Primar general" eliberat de Primăria Municipiului Bucureşti prin direcţia de specialitate. 

 Pentru străzile aflate în administrarea primăriilor de sector avizul „Acord de Primar general" se va 

emite doar în baza unui aviz al primarului de sector. 

 Art.XII. Articolul 13 se completează şi va avea următorul cuprins:  

 „Alin.(4). în termen de 6 luni de la adoptarea prezentei hotărâri toţi administratorii de reţele tehnico 

- edilitare şi stradale vor elabora proceduri de intervenţie în domeniul public şi soluţii tehnice a stabilităţii 

căminelor (corp cămin şicapac). 

 Aceste proceduri vor fi supuse direcţiei de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti 

care va uniformiza soluţiile tehnice prezentate." 

 Art.XIII. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 ,,Art.20.(1) Refacerea zonelor afectate de lucrările tehnico-edilitare se va face în baza contractului 

sau contractului-cadru încheiat între administratorii de reţea şi un constructor de drumuri, atestat în acest 

sens şi verificat de emitentul Autorizaţiei de Construire. 

 Contractul, contractul-cadru sau subsecvent trebuie să prevadă suprafaţa totală de asfaltare din 

zona afectată. În cazul străzilor aflate în perioada de garanţie/postgaranţie (întreţinere) refacerea 

suprafeţelor afectate se va face în baza contractului încheiat între administratorul de reţea şi societatea 

care are în garanţie/postgaranţie (întreţinere) artera respectivă. 

 Art.20.(2) Dacă lucrările afectează semnalizarea rutieră şi/sau pistele de biciclişti, acestea se vor 

reface prin aducerea la starea iniţială. În cazul în care străzile au semnalizarea rutieră şi/sau pistele de 

biciclişti în garanţie/postgaranţie (întreţinere) acestea se vor reface în baza contractului încheiat între 

administratorul de reţea şi constructorul semnalizării rutiere care are în garanţie/postgaranţie (întreţinere) 

semnalizarea rutieră şi/sau pistele de biciclişti respective." 

 Art.XIV. Articolele 2, 4, 5 şi 6 ale H.C.L.M.B. nr. 16/1994 se abrogă. 

 Art.XV. Direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de 

Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, Administraţia Străzilor, Primăriile sectorelor 1-6 ale 

municipiului Bucureşti, A.D.P.-urile de sector, R.A.T.B., S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A., RA.D.E.T., 

S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE S.R.L., S.C. ROMTELECOM S.A., S.C. ENEL Distribuţie Muntenia S.Â., 

S.C. METROREX SA ,  S.C. Luxten Lighting Company S A ,  S.C. Netcity Telecom S.A. vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti,  04.07.2013. 

Nr. 206 

 

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

http://www.pmb.ro/


19 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea anunţului public - cadru pentru evaluarea/selecţia prealabilă în vederea numirii 

membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Service Ciclop S.A. 

 

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

Bucureşti; 

 Luând în considerare procesul - verbal nr. 4918/1/28.06.2013 al Comisiei de selecţie pentru 

evaluarea/selecţia prealabilă în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie la regiile autonome 

de interes local al municipiului Bucureşti şi la societăţile comerciale la care municipalitatea este acţionar 

unic, majoritar sau la care deţine controlul, desemnată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 150/2012; 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T A R  Ă Ş T E :  

 

 Art. 1 Se aprobă anunţul public - cadru pentru evaluarea/selecţia prealabilă în vederea numirii 

membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Service Ciclop SA ,  prezentat în anexa* care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 După art. 10 alin. (3) din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 189/2012 se introduce alin. (4) cu 

următorul cuprins: 

 ,,Art. 10 alin. (4) în cazul societăţilor comerciale Anunţul privind selecţia membrilor Consiliului de 

Administraţie se publică, prin grija Consiliului de Administraţie al societăţii comerciale, în două ziare 

economice şi/sau financiare cu largă răspândire - „Bursa" şi „Ziarul Financiar" şi pe pagina de internet a 

acesteia. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a 

acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi 

transparenţei, cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societăţii comerciale". 

 Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 189/2012 rămân neschimbate. 

 Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 189/2012 se modifică în mod corespunzător prezentei hotărâri. 

 Art.5 Comisia de selecţie constituită prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 150/2012 şi direcţiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.07.2013. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

Bucureşti,  04.07.2013. 

Nr. 207 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 84/2012 privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti ca membri în Comisia pentru îndrumarea şi supravegherea comisiilor 

organizate la nivel de sectoare pentru 

aplicarea Legii nr. 550/2002 

 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale, 

proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene 

sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor,autonome de interes local, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.l Art.1 punctul 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 84/2012 se modifică astfel: „3. Domnul Ghiţă 

Richard Vicenţiu". 

 Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii CGMB nr. 84/2012 rămân neschimbate. 

 Art.III Hotărârea C.G.M.B. nr. 222/2012 se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei 

hotărâri. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.07.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.07.2013. 

Nr.208  
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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 înfiinţarea Complexului 

multifuncţional „Tabita", ca unitate de asistenţă socio-medicală, cu personalitate juridică, în subordinea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 3 

 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

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

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

h) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 3 să hotărască cu privire la înfiinţarea 

Complexului mutifuncţional „Tabita", ca unitate socio-medicală, cu personalitate juridică, în subordinea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3. 

 Art.2 Direcţiile 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 şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 04.07.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.07.2013. 

Nr. 209 
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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 

Consiliului Local al Sectorului 5 pentru desfăşurarea activităţii de către Poliţia Locală Sector 5, a spaţiilor 

cu altă destinaţie din Calea 

Ferentari nr. 72, sector 5 

 

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

Bucureşti;  

 Luând în considerare: 

- Solicitarea nr. 18149/03.07.2013 a Primarului Sector 5; 

- Adresa Administraţiei Fondului Imobiliar şi datorită litigiului existent pentru spaţiul cu altă destinaţie 

transmis în administrare, situat în B-dul Octavian Goga nr.12, sector 3 - dosar nr. 12550/3/2013; 

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

(3) şi art.123 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin 

Administraţia Fondului Imobiliar, în administrarea Consiliului Local Sector 5 prin Poliţia Locală Sector 5 a 

spaţiilor cu altă destinaţie situate la parterul, subsolul şi mezaninul imobilului din Calea Ferentari nr. 72, 

sector 5 în suprafaţă totală de 103,82 mp şi respectiv 454,88 mp. 

 Art.2 Spaţiile prevăzute la art. 1 se identifică conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.3 Predarea - primirea acestora se face pe bază de proces - verbal încheiat între Administraţia 

Fondului Imobiliar şi Consiliul Local Sector 5, prin Poliţia Locală Sector 5, în termen de 30 de zile. Spaţiul 

în suprafaţă de 454,88 mp va fi predat după preluarea acestuia de la actualul utilizator. 

 Art.4 Spaţiile de la adresa menţionată la art. 1 din prezenta hotărâre se exclud din lista spaţiilor 

care se pot vinde în temeiul Legii nr. 550/2002. 

 Art.5 Schimbarea destinaţiei spaţiilor duce la anularea prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art.6 Privind dreptul de proprietate asupra spaţiilor menţionate la art. 1, spaţii edificate din fondurile 

statului la nivelul anilor 1950, urmează ca acesta să fie făcut în favoarea statului român cu notarea 

dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local Sector 5 prin Poliţia Locală Sector 5 iar după 

finalizarea procedurilor în materie de carte funciară să fie comunicată şi statului român prin Administraţia 

Fondului Imobiliar o copie a încheierii de carte funciară. 

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

Administraţia Fondului Imobiliar şi Consiliul Local Sector 5 prin Poliţia Locală Sector 5 vor aduce la 

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

Bucureşti, din data de 04.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.07.2013. 

Nr. 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primariei Municipiului Bucuresti www.pmb.ro 

http://www.pmb.ro/


24 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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

comisiilor de specialitate ale Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti 

 

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

Bucureşti; 

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

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

completări prin Legea nr. 673/2002; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

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

a) Comisia juridică şi de disciplină se completează cu: 

 1. Domnul Pîrvu Cosmin Gabriel 

b) Comisia pentru credite externe şi monitorizarea derulării acestora se completează cu: 

1. Domnul Voicu Mihai 

2. Domnul Panaitescu Horaţiu 

c) Comisia economică, buget, finanţe se completează cu: 

1. Domnul Raicu Mircea Cristian 

2. Domnul Angelescu Ramiro Robert Eduard 

3. Doamna Nicolescu Cristina Elena 

d) Comisia pentru utilităţi publice se completează cu: 

 1. Domnul Ghiţă Richard Vicenţiu 

e) Comisia pentru igienizare şi salubritate se completează cu: 

 1. Domnul Deaconescu Ionel Cristinel 

f) Comisia transporturi şi infrastructură urbană se completează cu: 

1. Domnul Pîrvu Cosmin Gabriel 

2. Domnul Marin Ştefanei Dan 

g) Comisia învăţământ, cultură, culte şi sport se completează cu: 

 1. Doamna Mihailovici Virginia 

 2. Domnul Fătu Gabriel 

h) Comisia pentru comerţ, turism şi protecţia consumatorului se completează cu: 

 1.Domnul Panaitescu Horaţiu 

i) Comisia pentru relaţii internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi publice se 

completează cu: 
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 1. Doamna Nicolaescu Cristina Elena  

j) Comisia pentru relaţii cu organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri sociali se completează cu: 

 1. Doamna Mihailovici Virginia  

k) Comisia sănătate şi protecţie socială se completează cu: 

 1. Domnul Fătu Gabriel 

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

a) Comisia pentru credite externe şi monitorizarea derulării acestora: 

 Doamna Nicolescu Cristina Elena se înlocuieşte cu domnul Panaitescu Horaţiu. 

b) Comisia transporturi şi infrastructură urbană: 

 Domnul Ghiţă Richard Vicentiu se înlocuieşte cu domnul Marin Ştefanei Dan. 

c) Comisia învăţământ, cultură, culte şi sport: 

 Domnul Ghiţă Richard Vicentiu se înlocuieşte cu domnul Fătu Gabriel. 

d) Comisia sănătate şi protecţie socială: 

 Doamna Nicolescu Cristina Elena se înlocuieşte cu domnul Fătu Gabriel. 

e) Comisia pentru comerţ, turism şi protecţia consumatorului: 

 Domnul Marin Ştefanei Dan se înlocuieşte cu domnul Panaitescu Horaţiu. 

 

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

Bucureşti din data de 04.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.07.2013. 

Nr. 211 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 150/2012 privind constituirea Comisiei de selecţie formată din 5 

membri, specialişti în recrutarea resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale şi 

administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecţie prealabilă pentru numirea membrilor 

Consiliului de Administraţie la regiile autonome de interes local ale Municipiului Bucureşti şi la societăţile 

comerciale la care municipalitatea este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, după caz 

 

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

Bucureşti; 

 În aplicarea prevederilor art. 5 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând demisia domnului Benghea Mălăieş Andrei din Comisia de selecţie pentru 

evaluarea/selecţia prealabilă în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie la regiile autonome 

de interes local ale Municipiului Bucureşti şi la societăţile comerciale la care municipalitatea este acţionar 

unic, majoritar sau la care deţine controlul, după caz, înregistrată cu nr. 185/18.06.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c), alin. (9) şi art. 45 alin. (1) şi 

alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.l Punctul 2 din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 150/2012 se modifică astfel:  

"2. Domnul Andrihovici Cristian Dumitru". 

 Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr.150/2012 rămân neschimbate. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

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

Bucureşti din data de 04.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.07.2013. 

Nr. 212 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 99/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie şi în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. 

 

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

Bucureşti; 

 În baza demisiei Domnului Mitache Constantin înregistrată la Cabinetul Secretarului General al 

Municipiului Bucureşti sub nr. 1899/6/24.05.2013 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 

1942/24.05.2013; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Contractului de concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între municipiul Bucureşti, în calitate de 

Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti, în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de 

alimentare cu apă şi canalizare pentru municipiul Bucureşti; 

- Art. 8.5 din Contractul acţionarilor încheiat la data de 10.11.2000 între municipiul Bucureşti şi acţionarul 

majoritar al S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) şi art. 45 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se desemnează doamna Mateescu Valeria, reprezentant al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, ca membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Apa Nova Bucureşti S.A, în locul domnului Mitache 

Constantin. 

 Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 99/2013 rămân neschimbate. 

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

persoana desemnată la art. 1 şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din dasta de 04.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.07.2013. 

Nr. 213 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 51/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic „Colţea" 

 

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

Bucureşti; 

 În baza demisiei domnului Mitache Constantin înregistrată la Cabinetul Secretarului General cu nr. 

1898/6/24.05.2013 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 1943/24.05.2013; 

 În conformitate cu prevederile art. 186 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se desemnează doamna Ungureanu Mihaela, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic „Colţea", în locul 

domnului Mitache Constantin. 

 Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 51/2013 rămân neschimbate. 

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

persoana desemnată la art. 1 şi Spitalul Clinic „Colţea" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivată 

 

Bucureşti,  04.07.2013. 

Nr. 214 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

 Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului Bucureşti, în temeiul prevederilor 

art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.214/04.07.2013 pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 51/2013 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al 

Spitalului Clinic „Colţea", pentru următoarele motive: 

 În cadrul dezbaterilor consilierii din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti au 

desemnat reprezentant - membru care să facă parte din consiliul de administraţie pentru spitalul public 

din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale. 

 Potrivit prevederilor art. 186 alin. (13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare „În cazul autorităţilor administraţiei publice locale 

care realizează managementul asistenţei medicale la cel puţin 3 spitale, reprezentanţii prevăzuţi la 

alin. (2) lit. b) sunt numiţi din rândul structurii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare". 

 În aplicarea O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate 

de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, a fost înfiinţată Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 378/2008 privind înfiinţarea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi 

aprobarea organigramei acestei instituţii. 

 Având în vedere că, autoritatea deliberativă a Municipiului Bucureşti nu a desemnat 

reprezentant în consiliul de administraţie din rândul structurii aşa cum prevede art. 186 alin. (13) 

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, hotărârea nr. 214/04.07.2013 a fost adoptată de către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, neavându-se în vedere dispoziţiile articolului mai sus-menţionat. 

 

SECRETAR GENERAL 

Al Municipiului Bucureşti 

Tudor TOMA 
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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.85/2012 privind desemnarea reprezentanţilor 

Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti-llfov 

(ADIBI) 

 

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

Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e, alin. (7) lit. c şi art. 45 alin. (1) şi alin.- (5) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art. Punctul 7 din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 85/2012 se modifică astfel: 

"7. Doamna consilier C.G.M.B. Nicolescu Cristina Elena". 

 Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 85/2012 rămân neschimbate. 

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

şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti-llfov (ADIBÌ) vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.07.2013. 

Nr. 215 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea acordului de asociere încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti şi Fundaţia Joyo în vederea implementării proiectului  

„Şcoala e de partea ta!" 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii şi Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială a Municipiului Bucureşti; 

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

publice, raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă acordul de asociere încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti şi Fundaţia Joyo în vederea implementării proiectului „Şcoala e de partea ta!", 

prevăzut în anexa 1*. 

 Art.2 Municipiul Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti asigură decontarea costurilor conform proiectului prevăzut în anexa 2* şi bugetului proiectului 

prevăzut în anexa 3*. 

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

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

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

din data de 29.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.07.2013 

Nr. 216 

*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 participarea Municipiului Bucureşti la proiectul de tip POSDRU pe axa 1.2 în parteneriat cu 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, în vederea creării Centrului Comunitar de Invăţare 

Permanentă Bucureşti 

 

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

specialitate al Direcţiei Implementare Politici Publice; 

 Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte şi sport, raportul Comisiei pentru relaţii 

internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi publice şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare art.343 alin. (1) şi alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti la proiectul de tip POSDRU pe axa 1.2 în 

parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, în vederea creării Centrului Comunitar de 

Invăţare Permanentă Bucureşti. 

 Art.2 Se aprobă acordul de parteneriat între Municipiul Bucureşti şi Academia de Studii Economice 

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

 Art.3 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze pentru şi în numele 

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 29.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.07.2013 

Nr. 217 

*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 Protocolului de colaborare încheiat între Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti, 

Clubul Sportiv Municipal Bucureşti şi Clubul Sportiv Baschet Atletic Bucureşti 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu Hotărârea CGMB nr. 156/19.06.2007 privind înfiinţarea Clubului Sportiv 

Municipal Bucureşti, instituţie publică în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin (7) lit. a) şi art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Clubul Sportiv al Armatei Steaua 

Bucureşti, Clubul Sportiv Municipal Bucureşti şi Clubul Sportiv Baschet Atletic Bucureşti, prevăzut în 

anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

şi Clubul Sportiv Municipal Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 29.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.07.2013 

Nr. 218 

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



34 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu  

- Str. Viitorului nr. 5, 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 din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de:  

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 883/1080641/27.06.2012;  

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 10/28.08.2012;  

-Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 104/Z/13.02.2013; 

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

3739/227/25.10.2010; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: adresa nr. 13397/09.07.2013;  

-Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1122599/28.11.2012;  

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 7479/26.06.2013;  

-Comisia tehnică de circulaţie: aviz nr. 949365/15356/22.10.2010. 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu Str. Viitorului nr. 5, sector 2, 

în conformitate cu părţile componente ale documentaţiei de urbanism: avizul Arhitectului Şef nr. 

2/02.04.2013, prezentat în anexa 1* şi planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare 

prezentat în anexa 2*. 

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

până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 ani. 

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 29.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.07.2013 

Nr. 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)  

str. Fabrica de Chibrituri nr. 17 - 21, sector 5, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al municipiului Bucureşti; 

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

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

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării populaţiei; 

 Văzând avizele si acordurile emise de:  

-Primăria Sector 5 Bucureşti: certificat de urbanism nr. 208 - F/28.03.2012;  

-Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 16/20.06.2012;  

-Primăria Municipiului Bucureşti: aviz preliminar nr. 16/17.08.2012;  

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: aviz nr. MDRAP - 2.242/29.03.2013; 

-Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional-Direcţia Patrimoniu Cultural: aviz nr. 272/Z/19.12.2012; 

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

15589/50/24.09.2012; 

-Comisia de Coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1107032/21.09.2012; 

-Comisia Tehnică de Circulaţie: acord de principiu nr. 8147/1105065/01.10.2012; 

-Compania Naţională de Căi Ferate „CFR" S.A.: adresa nr. P.4/219/16.10.2012; 

-Ministerul Apărării Naţionale - Statul Major General: aviz nr. D.3752/02.10.2012; 

-Serviciul Român de Informaţii - U.M. 0362 Bucureşti: aviz nr. 64.022/20.09.2012; 

-Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: aviz nr. 138959/13.09.2012; 

-Ministerul Administraţiei şi Internelor-Direcţia Generală Logistică: aviz nr.4.043.937/17.10.2012;  

-R.A.T.B.: aviz nr. 44237/30.05.2012; 

 În conformitate cu prevederile:  

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 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. 269/21.12.2000, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Fabrica de Chibrituri nr. 17-21, sector 5, Bucureşti, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 13/15.05.2013 prezentat în anexa 1*, Planul de reglementări 

vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2* şi Regulamentul Local de Urbanism aferent, prezentat în 

anexa 3*. 

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

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

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

anterior. 

 Art.4 Documentaţia de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea 

unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

Primăria Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 29.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.07.2013 

Nr. 220 

 

 

 

*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 documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal –  

Str. Dobrogeanu Gherea nr. 121-123, sector 1 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de:  

-Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti:certificat de urbanism 1781 /184/G/33583/19.11.2012; 

-Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism 1359/107/G/16593/13.08.2012; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate 36/21.11.2012; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 1/07.01.2013; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 1/31.01.2013; 

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 4592/140/28.02.2013; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1124094/10.12.2012; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr.1112967/9388/08.11.2012;  

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal Str. Dobrogeanu Gherea nr. 

121-123, sector 1, în conformitate cu părţile componente ale documentaţiei de urbanism: avizul 
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Arhitectului Şef nr 8/20.03.2013, prezentat în anexa 1*, planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare prezentat în anexa 2* şi regulamentul local de urbanism, reprezentând anexa 3*. 

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

până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 29.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.07.2013 

Nr. 221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

situat în Bucureşti, între bd. Geniului şi bd. Vasile Milea, sector 6, în suprafaţă de 3.000 mp, din 

proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti în vederea asigurării 

accesului auto către noul sediu al Serviciului de Protecţie şi Pază 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General şi Raportul de specialitate nr. 

11522/26.07.2013 al Direcţiei Patrimoniu; 

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

General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de adresa nr. 268/20.03.2013 a Serviciului de Protecţie şi Pază, transmisă de Direcţia 

Generală Infrastructură şi Servicii Publice-Direcţia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei prin 

adresa nr. 3290/25.07.2013; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri privind trecerea imobilului situat în 

Bucureşti, situat în Bucureşti, între bd. Geniului şi bd. Vasile Milea, sector 6, în suprafaţă de 3.000 mp, 

din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti în vederea asigurării 

accesului auto către noul sediu al Serviciului de Protecţie şi Pază din bd. Geniului nr. 42,sector 6. 

 Art.2 - Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică conform planului prevăzut în Anexa* ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Secretarului General al Municipiului Bucureşti. 

 Art.4 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

din data de 29.07.2013. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.07.2013 

Nr. 222 

*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 participării municipiului Bucureşti la  

„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional" 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Economice - Serviciul Suport Tehnico - Administrativ; 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 

mai 2008, privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat în Europa şi de prevederile 

Programului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului în municipiul Bucureşti (P.I.G.C.A.), revizuit şi 

aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 234/2010; 

 În conformitate cu prevederile: art. 13 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare; art. 24 alin. (3) lit. e) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 

reglementarea unor măsuri financiar - fiscale, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţei 

Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare 

a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ - teritoriale; art. 

7 şi art. 36 din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional aprobat 

prin Ordinul Ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1239/2013; Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele 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 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă participarea municipiului Bucureşti la Programul de stimulare a înnoirii Parcului 

auto naţional. 

 Art.2 Se aprobă lista cu autoturisme uzate din parcul Primăriei Municipiului Bucureşti, care 

cuprinde datele de identificare ale acestora, în vederea casării şi participării la Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto naţional, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Se aprobă achiziţionarea unui număr de 1 3  autoturisme noi prin Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto naţional. 

 Art.4 Valoarea totală a finanţării solicitate de la Fondul de mediu, reprezentând primele de casare 

corespunzătoare autoturismelor uzate este de 84.500 lei, urmând ca diferenţa să fie asigurată de la 

bugetul local. 

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

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

din data de 29.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cristian Marian Olteanu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.07.2013 

Nr. 223 

 

Anexa nr.1 la HCGMB NR. 223/29.07.2013 

 

Autoturisme propuse pentru participare la 

Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 

 

NR. 

CRT 

MARCA, TIP ANUL 

FABR. 

SERIE SASIU NUMĂR 

ÎNMATRICULARE 

NR. 

INVENTAR 

1. DACIA     1310 L 1999 UU1R11711X2898903 B - 64 - DIR 900 192 

2. FORD MONDEO 1997 WFOFDXGBBVGD39575 B - 30 - VMR 500 176 

3. DAEWOO NUBIRA 1998 UU6JF696DWD000026 B - 96 - VPG 500 182 

4. DAEWOO NUBIRA 1998 UU6JF696DWD000025 B - 02-VPG 500 183 

5. DAEWOO NUBIRA 1998 UU6JF696DWD000047 B- 98- VPG 500 184 

6. OPEL ASTRA 2001 WOLOTGF4815300069 B - 70 - MCW 918 946 

7. SOLENZA 2003 UU1R5A71543388651 B-58-ERC 918.995 

8. DACIA     1310 L 2003 UU1R1171143391380 B-37- HKB 919 000 

9. DACIA     1310 L 2003 UU1R1171143391395 B- 37 -HKK 919 001 

10. DACIA     1310 L 2003 UU1R1171143391382 B-37 - HKJ 919 002 

11. SKODA FABIA 2000 TMBMD46Y313167043 B- 25 - VWA 911441 

12. DACIA 1310 L 1999 UU1R1171X2898828 B - 51 - DIR 900.187 

13. SOLENZA 2003 UU1R5A71543390009 B-53-ERC 918 998 

 

Anexa nr. 1 

Autoturisme propuse pentru casare şi valorificare prin 

Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 

 

NR. 

CRT 

MARCA, TIP ANUL 

FABR. 

SERIE SAŞIU NUMĂR 

ÎNMATRICULARE 

NR. 

INVENTAR 

1. DACIA     1310 L 1999 UU1R11711X2898903 B - 64 - DIR 900 192 

2. FORD MONDEO 1997 WFOFDXGBBVGD39575 B - 30 - VMR 500 176 

3. DAEWOO NUBIRA 1998 UU6JF696DWD000026 B- 96- VPG 500 182 

4. DAEWOO NUBIRA 1998 UU6JF696DWD000025 B - 02 -VPG 500 183 

5. DAEWOO NUBIRA 1998 UU6JF696DWD000047 B - 98 - VPG 500 184 

6. OPEL ASTRA 2001 W0L0TGF4815300069 B - 70 - MCW 918 946 
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7. SOLENZA 2003 UU1R5A71543388651 B-58-ERC 918.995 

8. DACIA     1310 L 2003 UU1R1171143391380 B - 37- HKB 919 000 

9. DACIA     1310 L 2003 UU1R1171143391395 B- 37 -HKK 919 001 

10. DACIA     1310 L 2003 UU1R1171143391382 B - 37 - HKJ 919 002 

11. SKODA FABIA 2000 TMBMD46Y313167043 B- 25 - VWA 911441 

12. DACIA 1310 L 1999 UU1R1171X2898828 B-51 - DIR 900.187 

13. SOLENZA 2003 UU1R5A71543390009 B-53 - ERC 918 998 

 

Observaţii: 

- autoturismele situate la poziţiile 12 şi 13 au fost aprobate deja a fi casate şi scoase din funcţiune prin 

Dispoziţia PG nr. 1601/2011. 

 

p. ŞEF SERVICIU 

Toni Marius BRATU 

 

 

 

Întocmit, 

Şef Birou 

Nicolae SOARE 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTAARRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennţţii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiţţiiii  ””CCoonnssttrruuiirree  

CCoommpplleexx  ccoommeerrcciiaall  mmuullttiiffuunnccţţiioonnaall  PPiiaaţţaa  AAggrrooaalliimmeennttaarrăă  MMuurreeşş””  

 

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

de Administraţia Pieţelor Sector 1; 

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

taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.239/2001 privind unele măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare; 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Construire Complex 

comercial multifuncţional Piaţa Agroalimentară Mureş”, pe terenul situat în str. Mureş, nr.18-24, sector 1, 

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

 Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 178/05.09.2012. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia Management Economic şi 

Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     101 

 Data:  25.07.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractării directe a unei finanţări rambursabile interne şi/sau externe 

de către Administraţia Pieţelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituţii de credit, 

în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei, pentru finanţarea obiectivului de 

investiţii ”Construire Complex comercial multifuncţional Piaţa Agroalimentară Mureş” 

 

 În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) şi alin.(4), lit.b), ale art.45, alin.(2), art.63, alin.(1), lit.c) şi 

alin.(4), lit.c), precum şi ale art.115, alin.(1), lit.b), alin.(3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale 

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

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 

privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea 

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

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a 

atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru investiţii; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2007 privind 

datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale 

Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile art.41, alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

Luând în considerare prevederile art.9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 Ţinând seama de prevederile Codului civil, referitoare la contracte sau convenţii; 

 Luând act de:  

 a) expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în calitatea 

sa de iniţiator; 

 b) raportul de specialitate al Administraţiei Pietelor Sector 1, înregistrat sub nr. 658/05.07.2013;  

 c) Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al 

Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de 

interes local, a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

101/25.07./2013 privind aprobarea noilor indicatori tehnico economici aferenţi obiectivului de investiţii 

”Construire Complex comercial multifuncţional Piaţa Agroalimentară Mureş” 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă contractarea directă a unei finanţări rambursabile interne şi/sau externe de către 

Administraţia Pieţelor Sector 1, de la bănci comerciale sau alte instituţii de credit în valoare de 12.636,28 

mii euro sau contravaloarea în lei, cu o maturitate de minim 20 de ani.  

 

 Art.2. Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investiţiilor 

publice de interes local, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.3. Se împuterniceşte Directorul general al Administraţiei Pieţelor Sector 1 să negocieze şi să 

semneze contractul de împrumut intern şi/sau extern, precum şi orice alte modificări şi completări 

convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare 

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

intern şi/sau extern. 

 

 Art. 4. Din bugetul propriu al Administraţiei Pietelor Sector 1 se asigură integral plata: 

 a) ratelor scadente, dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumutului contractat; 

 b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;  

 c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.   

 

 Art.5. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogã prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.181/05.09.2012. 

 

 Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti şi directorul general al  Admnistraţiei Pieţelor Sector 1.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:     102 

 Data:  25.07.2013 



48 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea garantării de către Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti a unei finanţări 

rambursabile interne/externe contractată de către Administraţia Pieţelor Sector 1,  

de la bănci comerciale sau instituţii de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea 

în lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii  

”Construire Complex comercial multifuncţional Piaţa Agroalimentară Mureş” 

 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) şi alin. (4), lit. b), ale art. 45, alin. (2), art. 63, alin. (1), lit. c) 

şi alin. (4), lit. c), precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice 

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

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 

privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectorelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea 

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

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a 

atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru investiţii; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2007 privind 

datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale 

Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,  

 Ţinând seama de prevederile Codului civil, referitoare la contracte sau convenţii,  

 Luând act de:  

 a) expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în calitatea 

sa de iniţiator; 

 b) raportul de specialitate al Directiei Management Economic,înregistrat sub nr.G 1073/19.07.2013;  

 c) Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al 

Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de 

interes local, a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

lnk:LEG%20PRL%20215%202001%200
lnk:ORU%20GUV%2064%202007%200
lnk:LEG%20PRL%20273%202006%200
lnk:LEG%20PRL%20273%202006%200
lnk:HOT%20GUV%209%202007%200
lnk:LEG%20PRL%2024%202000%200
lnk:CRT%20CSE%201000199%201985%200
lnk:LEG%20PRL%20199%201997%200
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101/25.07.2013 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 

”Construire Complex comercial multifuncţional Piaţa Agroalimentară Mureş”; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.102/25.07.2013 privind aprobarea 

contractării directe a unei finanţări rambursabile interne/externe de către Administraţia Pieţelor Sector 1, 

de la bănci comerciale sau instituţii de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei, 

pentru finanţarea obiectivului de investiţii ”Construire Complex commercial multifuncţional Piaţa 

Agroalimentară Mureş”; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se aprobă garantarea de către Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti a unei finanţări 

rambursabile interne/externe contractată direct de către Administraţia Pieţelor Sector 1, de la bănci 

comerciale sau alte instituţii de credit în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei, cu o 

maturitate de  minim 20 de ani. 

 Art.2. Garantarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea obiectivului 

de investiţii ”Construire Complex comercial multifuncţional Piaţa Agroalimentară Mureş”. 

 Art.3. Din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti se va garanta  plata:  

 a) serviciului anual al datoriei publice locale;  

 b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;  

 c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.  

 Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite 

are obligaţia să publice pe pagina de internet a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti următoarele date:  

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

completări ale acesteia;  

 b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;  

 c) gradul de îndatorare a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;  

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

rambursare a finanţării rambursabile;  

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

 f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.  

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

trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.  

 Art.5. La data adoptarii prezentei hotarari se abroga prevederile Hotararii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.182/05.09.2012 

 Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti şi directorul Administraţiei Pieţelor Sector 1.  

 Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului  Sectorului 1, în termenul 

prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1 şi Prefectului municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinţă 
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publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, precum şi pe pagina de internet 

www.primariasector1.ro.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     103 

 Data:  25.07.2013  

http://www.primariasector1.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  bbuuggeettuulluuii  ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee  vveenniittuurrii  şşii  cchheellttuuiieellii  ppee  ttiittlluurrii,,  

aarrttiiccoollee  şşii  aalliinneeaattee  ppeennttrruu  aannuull  22001133  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  

 

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

Management Economic; 

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

taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

 În temeiul Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;În temeiul Ordinanţei de Urgenţă a 

Guvernului României nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de 

locuinţe proprietate personală; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

126/27.04.2013 privind repartizarea pe sectoarele municipiului Bucureşti a sumelor din cotele defalcate 

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

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

susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare 

locală pentru anul 2013; 

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

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

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform adresei nr. 3995/264958/23.07.2013 a Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 1 cu privire la majorarea veniturilor secţiunii de dezvoltare; 

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

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

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 

în suma de 1.356.729,28 mii lei se diminueaza cu suma de 80.356,85 mii lei devenind 1.276.372,43 mii lei 

si sunt repartizate astfel : 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 823.434,15 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 452.938,28 mii lei; 
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 Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului 

Bucureşti în suma de 1.136.248,51 mii lei, de conform anexei nr.1 şi sunt repartizate astfel : 

 Veniturile bugetului local in sumă de 1.192.412,42 mii lei se diminueaza cu suma de 81.576,85 mii 

lei devenind 1.110.835,57 mii lei şi sunt repartizate pe secţiuni, conform anexei nr.1.1, astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 794.327,15 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 316.508,42 mii lei; 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în 

suma de 24.192,94 mii lei  se majoreaza cu suma de 1.220,00 mii lei devenind 25.412,94 mii lei conform 

anexei nr. 1.3 şi sunt repartizate pe secţiuni, astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 25.405,94 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 7,00 mii lei; 

 

 Art.3. Cheltuielile bugetului general consolidat al  Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.356.729,28 

mii lei se diminueaza cu suma de 80.356,85 mii lei devenind 1.276.372,43 mii lei, conform anexei nr.1, 

după cum urmează: 

 

 Bugetul local în sumă de 1.215.727,17mii lei se diminuează cu suma 81.576,85 mii lei devenind 

1.134.150,32 mii lei şi este structurat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 

 

 (1) 1.134.150,32 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.02, rectificandu-se conform 

anexei nr. 1.2.1, din care : 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 794.327,15 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  339.823,17 mii lei; 

 

 (2) 53.475,48 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care : 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 48.848,61 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.626,87 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.1 

( 1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2 );  

 (3)     28.310,58 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care : 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 27.856,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 454,58 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.2 

(1.2.1.2.1;1.2.1.2.2;); 

 (4)   40.951,11 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, din 

care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 40.951,11 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 

1.2.1.3 (1.2.1.3.1 ); 

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

 - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 465,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 

1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 
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 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 39,06 mii lei  

 (6)    46.351,72 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care : 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 19.147,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 27.204,72 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 

1.2.1.5 (1.2.1.5.1 ;1.2.1.5.2); 

  (7)    316.883,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

 - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 268.370,45 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 48.512,55 mii lei, rectificandu-se conform anexei 

nr.1.2.1.6(1.2.1.6.1 ;1.2.1.6.1.1 ;1.2.1.6.1.1.1 ;1.2.1.6.1.1.2 ;1.2.1.6.1.2 ;1.2.1.6.1.2.1;1.2.1.6.1.2.2 ;1.2.1.6.1

.2.3 ;1.2.1.6.1.3 ;1.2.1.6.1.4 ;1.2.1.6.2 ); 

 (8)    34.967,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 17.604,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 17.363,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr 

1.2.1.7( 1.2.1.7.1 ;1.2.1.7.2 ;1.2.1.7.3) ; 

 (9)   108.780,90 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 94.928,11 mii lei ; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 13.852,79 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 

1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3); 

 (10)    110.013,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care :  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 99.169,50 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 10.843,50 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr.1.2.1.9 

(1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2 ; 1.2.1.9.3 ; 1.2.1.9.4 ;1.2.1.9.5 ) ; 

 (11)    229.259,92 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 

 -Secţiunea de funcţionare este în sumă de 14.653,32 mii lei; 

 -Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 214.606,60 mii lei, rectificandu-se conform anexei 

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

 (12)   150.105,00 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care :  

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 150.000,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 105,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.11 

(1.2.1.11.1 ;1.2.1.11.2); 

 (13)   13.087,45 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 12.334,05 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 753,40 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.12 

(1.2.1.12.1 ;1.2.1.12.2 ;1.2.1.12.3 ) ; 

 (14)  1.461,10 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncţionale 87.02, din care: 

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

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.461,10 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.13 

(1.2.1.13.1). 

 Deficitul sectiunii de dezvoltare in valoare de 23.314,75 mii lei se acoperă din excedentul anilor 

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

cu modificările şi completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din 
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unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după achitarea plăţilor restante se reportează în exerciţiul 

financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

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

 

 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii este 

în sumă de 29.719,00 mii lei, conform anexei 1.4 fiind repartizat pe secţiuni, astfel :  

 

 (1) 29.719,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.10, rectificandu-se conform anexei 

nr. 1.4.1, din care: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 29.107,00 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 612,00  mii lei; 

 

 (2) 74,00 mii lei pentru Ordine şi Siguranţă Naţională capitolul 61.10, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 74,00 mii lei nerectificandu-se : 

 

 (3) 17.714 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care :  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 17.599,00 mii lei;  

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 115,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.4.1.2 ( 

1.4.1.2.1 ; 1.4.1.2.1.1 ; 1.4.1.2.1.2 ; 1.4.1.2.2 ; 1.4.1.2.2.1 ; 1.4.1.2.2.2 ; 1.4.1.2.2.3 ; 1.4.1.2.3 ;1.4.1.2.4 ); 

 

 (4) 2.550,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă 2.550,00 mii lei, nerectificandu-se; 

 

 (5) 9.381,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 8.884,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 497,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.4.1.4 

(1.4.1.4.1) . 

 

 Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de funcţionare în valoare de 3.701,06 mii lei este finanţat din 

excedentul anilor precedenţi. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de dezvoltare în valoare de 605,00 mii lei este finanţat din 

excedentul anilor precedenţi. 

 

 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2013 este în sumă de 112.503,11 mii lei lei, conform 

anexei nr. 1.5 şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

 (1)   112.503,11 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.06, conform anexei nr. 1.5.1, din 

care : 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 112.503,11 mii lei; 
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 (2)   112.503,11 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, rectificandu-se 

conform anexei nr. 1.5.1.1 (1.5.1.1.1; 1.5.1.1.1.1). 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 446.211,23 mii lei, conform programului de investitii 

publice, din care: 

 -   333.096,12 mii lei – buget local ; 

 -   112.503,11 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi externe si interne ;   

 -    612,00 mii lei –  suma alocată pentru instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii ; 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Administraţia Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, 

Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Administraţia Pieţelor 

Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat General, Audienţe, 

precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:     104 

 Data:  25.07.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTOR 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  eexxeeccuuţţiieeii  bbuuggeettuulluuii  ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  aall    

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11,,  llaa  ddaattaa  ddee  3300  iiuunniiee  22001133  

 

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

de Direcţia Management Economic; 

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

taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În temeiul Legii nr. 5/2013  privind bugetul de stat pe anul 2013; 

 În temeiul art.49 alin (12), (13), din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotarârea Consiliului Local Sector 1 nr. 62/08.04.2013 privind aprobarea 

bugetului general consolidat pe anul 2013, cu rectificările ulterioare;  

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/06.02.2003 privind 

aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea 

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

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 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  administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă execuţia bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1 la data 

de 30.06.2013, conform anexelor :  

 Venituri, conform anexei nr.1 (1.1; 1.2); 

 Cheltuieli, conform anexelor nr. 2; nr.2.1 ;  2.1.1 (2.1.1.1; 2.1.1.2) ; nr.2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 

2.1.2.3); nr.2.1.3 (2.1.3.1; 2.1.3.2); nr.2.1.4 (2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2); nr.2.1.6 (2.1.6.1; 

2.1.6.1.1; 2.1.6.1.1.1; 2.1.6.1.1.2; 2.1.6.1.2; 2.1.6.1.2.1; 2.1.6.1.2.2; 2.1.6.1.2.3; 2.1.6.1.3; 2.1.6.1.4; 

2.1.6.2); nr.2.1.7 (2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3); nr.2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3); nr.2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 

2.1.9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5); nr.2.1.10 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 2.1.10.7; 

2.1.10.8; 2.1.10.9); nr.2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2); nr.2.1.12 (2.1.12.1; 2.1.12.2; 2.1.12.3); nr. 2.1.13 

(2.1.13.1). 

 

 Art.2. Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.06.2013, conform anexelor: 

 Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1; 3.2; 3.3; 3.4);  
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 Cheltuieli, conform anexelor nr. 4; nr. 4.1; nr. 4.1.1 (4.1.1.1); nr. 4.1.2 (4.1.2.1; 4.1.2.1.1; 4.1.2.1.2 ; 

4.1.2.2 ; 4.1.2.2.1 ; 4.1.2.2.2; 4.1.2.3).   

 

 Art.3. Se aprobă execuţia bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 

30.06.2013, conform anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1). 

 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Poliţia Locală Sector 1, 

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, 

Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Serviciul  Secretariat 

General Audienţe, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     105 

 Data:  25.07.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii,,  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii,,  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  

aallee  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee,,  pprreeccuumm  şşii  aallee  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee    

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  

 

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

de către Direcţia Juridică şi Resurse Umane; 

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

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

completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor din Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010– LEGE CADRU privind salarizarea unitară a 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 

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

ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare; 

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

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

 Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor 

personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi 

unele măsuri fiscal-bugetare; 
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 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea 

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

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităţilor instituţiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi a îmbunătăţirii actului managerial în condiţiile restabilirii numărului 

maxim de posturi pe anul 2013; 

 În vederea aplicării prevederilor imperative ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

77/2013 pentru stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice 

locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din 

subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

 Plecând de la:  

 Adresa Instituţiei 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 excepţia celor din cadrul 

capitolelor bugetare „Învăţământ”, finanţat din bugetele locale, „Sănătate” şi „Asigurări şi asistenţă 

socială” indiferent de sursa de finanţare, pentru care au fost stabilite standarde prin alte acte normative 

ce cuprind inclusiv normativul de personal; 

 În temeiul prevederilor art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, aprobată cu cu modificări şi completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările 

ulterioare.  

 Având în vedere prevederile ordinului comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al 

ministrului finanţelor publice nr. 277/1709/2012 privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute 

în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 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 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.  

 Ţinând cont de adresa Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului Bucureşti nr. 

1822/04.10.2012, înregistrată în cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. 

19981/04.10.2012, prin care se comunică populaţia 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; 

 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 Administraţiei şi Internelor; 

 Pentru a asigura flexibilitate şi reacţie rapidă la normativul de personal stabilit pentru anul 2013, în 

funcţie de realitatea concretă în cadrul subunităţii administrativ teritorială Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al Muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor 
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noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile 

acestuia; 

 În virtutea obligaţiei Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti de a respecta numărul maxim de posturi 

de 940 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guverului nr. 63/2010 cu 

modificările şi completările ultarioare şi, raportat la obiectul de activitate al aparatului de specialitate şi 

atribuţiile exercitate prin Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, precum şi 

diversitatea categoriilor de beneficiari cărora se adresează acestea prin acţiunile lor, se impune cu 

necesitate ca măsurile de reorganizare instituţională propuse să fie realizate în regim de urgenţă; 

 De asemenea, urgenţa 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 prestaţii gestionate de aparatul de specialitate, de continuitate a activităţii 

instituţiilor publice de interes local etc.; 

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea 

cadrului structurilor organizatorice; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 195 din 27.09.2012 privind 

aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

aparatului de specialitate precum şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând avizul favorabil nr. 25321 din 16.07.2013 emis de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici; 

 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 

administraţiei 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 direcţii, servicii, 

birouri, compartimente funcţionale, potrivit legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. 

  Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, conform 

anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.3. (1) Numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate este de 322, din care numărul 

maxim de posturi prevăzut pentru serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este de 95. 

 (2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de specialitate include şi funcţiile de primar, 

viceprimar, secretar al sectorului 1 şi administratorul public.  

 (3) Personalul aparatului de specialitate este format din funcţionari publici cu funcţii publice 

generale sau specifice şi  din personal contractual. 

 (4) Încadrarea şi salarizarea personalului de la nivelul aparatului de specialitate se fac potrivit 

prevederilor legale. 
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 (5) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului, potrivit legii. 

 Art.4. (1). Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, conform Anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

           (2). Prevederile Anexei nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 195/27.09.2012 – Regulamentul 

privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă de la 

nivelul Sectorului1 al Municipiului Bucureşti, rămân nemodificate. 

 Art.5. 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 legislaţia în 

vigoare.  

 Art.6. Prevederile prezentei hotărâri întră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale 

hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statul de funcţii ale aparatului 

de specialitate, Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 - Anexa nr. 3  îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art.7. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Juridică şi 

Resurse Umane, Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, întregul aparat de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:    106 

 Data:  25.07.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HH  OO  TT  ĂĂ  RR  ÂÂ  RR  EE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa    OOrrggaanniiggrraammeeii    şşii  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aallee  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  SSeeccttoorr  11  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Poliţia 

Locală a Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;  

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată (2), 

cu modificările şi completările ulterioare;  

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând dispoziţiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

 În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

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

financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri 

privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 

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

Guvernului ori a ministerelor; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei 

Locale a Sectorului 1;  

 Conform avizului favorabil nr.24809/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

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

administraţiei publice locale, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă Organigrama Poliţiei Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     107 

 Data:  25.07.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa    SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall  CCoommpplleexxuulluuii  MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall  CCaarraaiimmaann  

 

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

Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman, precum şi Raportul de specialitate al 

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

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă 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; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în 

subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu 

personalitate juridică; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.e), coroborate cu prevederile art.115, 

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

completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Complexului Multifuncţional Caraiman, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, Direcţia 

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

Secretariat General Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:    108 

 Data:  25.07.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi Raportul de specialitate 

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

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;  

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

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea 

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

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

coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

 Ţinând seama de avizul nr. 718/c.b/03.06.2013 eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice, asupra proiectului structurii organizatorice şi de personal; 

 Luând în considerare adresa nr. 24740/12.07.2013 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 

asupra proiectului structurii organizatorice şi de personal; 

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

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

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 

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

 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asisenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:    109 

 Data:  25.07.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii,,  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii    

şşii  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  aallee    

DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  IImmppoozziittee  şşii  TTaaxxee  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11    

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

Direcţia Generală de de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

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

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art.22, alin.(1), lit.b), coroborate cu prevederile art.107 şi art.112 din Legea 

nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Văzând prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 77/2013 pentru stabilirea 

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

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

coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 39/2009 privind reorganizarea 

Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 

1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 1, cu modificarile şi completarile ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 153/2010, privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Avizul favorabil acordat de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici nr. 25324/2013, 

aviz solicitat prin adresa nr. 255648/15.07.2013; 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

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

 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

conform Anexelor nr. 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Impozite şi 

Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Direcţia 

Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectroului 1 şi Serviciul 

Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:    110 

 Data:  25.07.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii,,  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  şşii  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  

aallee    AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  UUnniittăăţţiilloorr  ddee  ÎÎnnvvăăţţăămmâânntt  PPrreeuunniivveerrssiittaarr  şşii    

UUnniittăăţţiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul Primăriei Sectorului 1; 

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media 

şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii al României, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând 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. 285/2010 - Lege privind salarizarea în anul 2011 a 

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 

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

ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârii Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care 

îşi desfăşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din 

administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în 

administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 2192/2004 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

 Luând în considerare Ordonanţa Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor 

sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Văzând prevederile Ordonanţei de Urgenţă 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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 77/2013 pentru 

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

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

coordonarea Guvernelor ori a ministerelor; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 73/2002 privind 

aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 – 6 a unor atribuţii privind protecţia 

socială ; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/2001 privind 

trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în Administraţia Consiliilor Locale ale sectoarelor 1 

– 6; 

 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 81/28.05.2013  privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

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

215/23.04.2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

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

 

 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, cu un număr total de 24 posturi, conform Anexei nr.2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.4. Începând cu data prezentei, celelalte Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 îşi încetează 

aplicabilitatea. 
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 Art.5. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     111 

 Data:  25.07.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi  

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale  

Administraţiei Domeniului Public Sector 1  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

Administraţia Domeniului Public Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi 

Resurse Umane din cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Ţinând 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. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

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

 Luând în considerare prevederile din Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri financiare; 

 În concordanţă cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea 

salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, 

precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor 

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

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

Guvernului ori a ministerelor; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 239/22.11.2012 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi funcţionare ale 

Administraţiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de înregistrare 

173 din 04.01.2013 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de 940, începând cu data de 

01.01.2013 pentru subunitatea administrativ teritorială a sectorului 1; pentru unitatea administrativ 

territorială a sectorului 1, cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare „Invaţământ ,Asigurări, 

Asistenţă Socială şi Sănătate” pentru care au fost stabilite standarde prin alte acte normative ce cuprind 

inclusiv normativul de personal;  

 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 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.  

 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 

2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Domeniului Public 

Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.4. Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 239/22.11.2012 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare si funcţionare ale Administraţiei 

Domeniului Public Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează valabilitatea începând 

cu această dată. 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     112 

 Data:  25.07.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Statului de funcţii  

şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale  

Administraţiei Pieţelor Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate al Administraţiei 

Pieţelor Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

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

comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile ordanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea 

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

financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea 

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

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

coordonarea guvernului ori a ministerelor; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.19/03.02.2012 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Pieţelor 

Sector 1;  

 În temeiul art.42, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Pieţelor Sector 1, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Pieţelor Sector 1, 

conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.19/03.02.2012 rămân în 

vigoare.  

 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:    113 

 Data:  25.07.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Actului Adiţional la Protocolul de colaborare nr. 1278/26.08.2003 încheiat între 

Consiliul Local al Sectorului 1 şi Fundaţia pentru copii 

RONALD McDONALD 

 

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

întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 109/29.05.2003 privind aprobarea 

colaborării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Fundaţia pentru copii „RONALD McDONALD” pentru 

derularea în parteneriat a proiectului „CASA RONALD McDONALD” cu transmiterea folosinţei gratuite a 

terenului situat în strada Clopotarii Vechi, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

166/10.07.2003; 

 Luând în considerare solicitarea Fundaţiei pentru copii „RONALD McDONALD”, înregistrată la 

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 

6254/03.06.2013; 

 În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1), art.115, alin.(1), lit.b) şi art.124 din Legea 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

 Art. 1. Se aprobă Actul Adiţional la Protocolul de colaborare nr. 1278/26.08.2003 încheiat între 

Consiliul Local al Sectorului 1 şi Fundaţia pentru copii RONALD McDONALD, conform Anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

al Sectorului 1, Actul Adiţional menţionat la art.1. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Fundaţia pentru copii “RONALD McDONALD”, Direcţia Management 
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Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:    114 

 Data:  25.07.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  uunnuuii  aajjuuttoorr  ffiinnaanncciiaarr,,  îînn  ssuummăă  ddee  660000  lleeii//lluunnaarr,,    

ppeennttrruu  oo  ppeerriiooaaddăă  ddee  66  lluunnii,,  îînn  ssccooppuull  aacchhiittăărriiii  ccoonnttrraavvaalloorriiii  cchhiirriieeii,,    

ppeennttrruu  ddooaammnnaa  AArrmmeeaann  NNaaddiiaa--  MMaarriiooaarraa,,    

ccaa  mmăăssuurrăă  ddee  pprreevveenniirree  şşii  ccoommbbaatteerree  aa  mmaarrggiinnaalliizzăărriiii  ssoocciiaallee  

 

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

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile  Legii nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale; 

 Văzând prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 

pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate social şi/sau aflate 

în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi 

modalitatile de interventie, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 193/27.09.2012 privind acordarea unui 

ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii 

chiriei, pentru doamna Armean Nadia-Marioara, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării 

sociale; 

 Văzând Cererea formulată sub nr. 23514/06.06.2013 de către doamna Armean Nadia-Marioara, 

privitor la acordarea unui ajutor financiar pentru plata chiriei;  

 Având în vedere contractul de închiriere, încheiat la data de 26.10.2012 între ADEL M.A. ALQADI 

şi doamna Armean Nadia-Marioara, cu valabilitate în perioada 01.11.2012-01.11.2013; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă acordarea de către primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti, a unui ajutor 

financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, 

pentru doamna Armean Nadia-Marioara, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale. 

 Art.2. (1) Se autorizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 să 

efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Primarul sectorului 1, din bugetul 

de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 

 (2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul Hotărârii  

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de identificare a 

persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea 

riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Art.3 Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, doamna Armean Nadia-Marioara şi Serviciul Secretariat General, Audienţe şi 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     115 

 Data:   25.07.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa    uunnuuii  aajjuuttoorr  ffiinnaanncciiaarr,,    

îînn  ssuummăă  ddee  660000  lleeii//lluunnaarr,,  ppeennttrruu  oo  ppeerriiooaaddăă  ddee  

1122  lluunnii,,  îînn  ssccooppuull  aacchhiittăărriiii  ccoonnttrraavvaalloorriiii  cchhiirriieeii,,  

  ppeennttrruu  ddooaammnnaa  AArrgghhiirr  HHoonnddoorr  CCllaauuddiiaa,,  

  ccaa  mmăăssuurrăă  ddee  pprreevveenniirree  şşii  ccoommbbaatteerree  aa  mmaarrggiinnaalliizzăărriiii  ssoocciiaallee  

 

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

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile  Legii nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale; 

 Văzând prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 

pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate social şi/sau aflate 

în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi 

modalitatile de interventie, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Dispoziţia nr. 3104/14.06.2013 a Directorului General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă şi Protecţia Copilului Sector 1 privind menţinerea doamnei Arghir Hondor Claudia împreună cu 

copiii în Centrul Comunitar de Servicii Sociale „Patriarh Justinian Marina”, pentru o perioadă de 2 luni, 

începând cu data de 01.06.2013; 

 Văzând cererea formulată sub nr. 23989/11.06.2013 de către doamna Arghir Hondor Claudia, 

privitor la acordarea unui ajutor financiar pentru plata chiriei;  

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă acordarea de către Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti, a unui ajutor 

financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 12 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, 

pentru doamna Arghir Hondor Claudia, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale. 

 Art.2. (1) Se autorizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 să 

efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Primarul sectorului 1, din bugetul 

de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 

  (2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul Hotărârii  

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de identificare a 

persoanelor si familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea 

riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Art.3 Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, doamna Arghir Hondor Claudia şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  şi 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     116 

 Data:   25.07.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul  

Atelierelor din Întreprinderea de Inserţie Socială ORIZONT, aparţinând  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1 precum şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilro 

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

 Ţinând seama şi de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 241/22.11.2012 privind asigurarea 

finanţării, în anul I de sustenabilitate, a Proiectului ORIZONT 2009; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 263/20.12.2012 privind aprobarea 

costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul Atelierelor din Întreprinderea de Inserţie 

Socială ORIZONT, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă costurile de comercializare a serviciilor şi produselor obţinute în cadrul Atelierelor 

din Întreprinderea de Inserţie Socială ORIZONT, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

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

 Art.2. Sumele obţinute din activitatea de comercializare potrivit art. 1 se fac venit la bugetul local al 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.  

 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 Nr.:     117 

 Data:   25.07.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoossttuulluuii  mmeeddiiuu  lluunnaarr  ddee  îînnttrreeţţiinneerree  îînn  ccaaddrruull  CCeennttrruulluuii  MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall  PPhhooeenniixx  

ddiinn  ssttrruuccttuurraa  DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu 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; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă costul mediu de întreţinere pentru serviciile sociale oferite în cadrul Centrului 

Multifuncţional Phoenix, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1, la valoarea de 410 lei/lună.  

 Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     118 

 Data:  25.07.2013 
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MUNICIPIUL  BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii  aarrtt..  11  ddiinn  HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  nnrr..  119911//22001122  pprriivviinndd  

aapprroobbaarreeaa  ccoommppoonneennţţeeii  nnoommiinnaallee  aa  CCoommiissiieeii  ddee  EEvvaalluuaarree  aa  PPeerrssooaanneelloorr  AAdduullttee  ccuu  HHaannddiiccaapp  

SSeeccttoorr  11  şşii  aaccoorrddaarreeaa  iinnddeemmnniizzaaţţiieeii  ddee  şşeeddiinnţţăă  

 

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

de către Secretarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti; 

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei 

privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

 Luând în considerare şi prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/ 2004 privind atribuţiile 

şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 191/2012 privind aprobarea componenţei 

nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 şi acordarea indemnizaţiei 

de şedinţă; 

 Ţinând seama de avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 

12766/15325/DPPH/03.07.2013; 

 Luând în considerare adresa nr.483/24.01.2013 a Fundaţiei Estuar; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 191/2012 şi va avea următorul 

cuprins: 

 „Art.1. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Sector 1, astfel: 

 Preşedinte: dr. Florica Popescu, medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de 

muncă, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical-Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 
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 Membri:   dr. Ulican Mihaela, medic medicină de familie, propus de Direcţia de Sănătate 

Publică a municipiului Bucureşti: 

   Diana Amza, reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care 

desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap - Fundaţia Estuar; 

   Cojocaru Doina, psiholog - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1; 

   Camelia Voicicovschi, asistent social - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1.” 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 191/2012 rămân nemodificate 

şi se aplică întocmai. 

 Art. 3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 şi Serviciul 

Secretariat General Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:    119 

 Data:  25.07.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ssccuuttiirreeaa    ddee  llaa  ppllaattaa  ddiiffeerreennţţeeii  iimmppoozziittuulluuii  şşii  aa  mmaajjoorrăărriilloorr  ddee  îînnttâârrzziieerree  aaffeerreennttee  ppeerriiooaaddeeii  

22000077--22001111,,  ppeennttrruu  ccllăăddiirriillee    şşii  tteerreennuurriillee  aaffllaattee  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  PPiieeţţeelloorr  SSeeccttoorr  11  

 

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

de Administraţia Pieţelor Sector 1; 

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

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art.125, alin.(2), lit.d) şi e) din Ordonanţa Guvernului României nr. 

92/2003 - Codul de procedură fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Decizia de impunere nr. 232255/25.06.2013 privind creanţele datorate de 

către Administraţia Pieţelor Sector 1 bugetului local, în urma inspecţiei fiscale în anul 2013, în cuantum 

total de 204.215,17  lei; 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata diferenţei impozitului şi a majorărilor de întârziere aferente, 

pentru perioada 2007-2011, pentru clădirile şi terenurile aflate în administrarea Administraţiei Pieţelor 

Sector 1 în cuantum total de 204.215,17 lei. 

 Art.2. Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe 

Locale a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 Nr.:     120 

 Data:  25.07.2013  

lnk:LEG%20PRL%2024%202000%200
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccţţiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii    ssiittuuaattee  îînn  SSeeccttoorruull  11  aall    MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  

 

Având în vedere : 

 -Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 -Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 -Raportul nr.14/18.07.2013 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizele nr. 12/12/10.07.2013, 12/13/10.07.2013, 12/14/10.07.2013, 12/15/10.07.2013, 

12/17/10.07.2013, 12/16/10.07.2013, 11/13/12.06.2013, 8/25/24.04.2013, 3/22/13.02.2013 a Comisiei 

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

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale; 

 - Avizele Comisiei de circulaţie PMB si  Comisiei de Precoordonare Retele - PMB 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000; 

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

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

privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; 

 - Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Turismului pentru aprobarea 

Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului si de urbanism;  

 - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului: 

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare. 

 

 



88 

 

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Rapoartele de informare si consultare a publicului pentru 

documentatiile de urbanism prevazute în Anexa nr.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi 

conţine  9 poziţii. 

 Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul de 

construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire. 

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

 Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări 

urbanistice contrare. 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     121 

 Data:   25.07.2013  
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Anexa nr. 1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 121/25.07.2013 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

 

TABEL 

Planuri Urbanistice de Detaliu 

Construcţii definitive proprietate situate în Sectorul 1 

Al Municipiului Bucureşti 

 

Nr. 

Crt. 

Doc. 

PUD 

Adresa Nr. 

poştal 

Funcţiunea Avizat 

CTUAT 

1 PUD Str Pinului 10 Extindere, supraetajare 

locuinţă individuală P+1E+M 

12/12/10.07.2013 

2 PUD Str. Documentului 1 Construire 2 locuinţe cuplate 

S+P+2E 

12/13/10.07.2013 

3 PUD Str. Drumul Lăpuş 72-76 Construire locuinţă unifamilială 

S+P+1E+pod 

12/14/10.07.2013 

4 PUD Şos. Ghe. Ionescu 

Siseşti 

281-

285 

Construire locuinţe individuale 

P+2E 

12/15/10.07.2013 

5 PUD Str. Rămurele 36 Construire locuinţă unifamilială 

P+1E 

12/17/10.07.2013 

6 PUD Str. Dirijorului 7 Construire locuinţă unifamilială 

P+1E 

12/16/10.07.2013 

7 PUD Şos. Bucureşti-

Târgovişte 

9G Construire hotel P+4E 11/13/12.06.2013 

8 PUD Str. Elanului 14 Construire locuinţă colectiva 

S+P+2E+M 

8/25/24.04.2013 

9 PUD Str. Băneasa 36 Construire locuinţă D+P+1E 3/22/13.02.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  PPrroocceedduurriiii  ddee  îînncchhiirriieerree    

ccăăttrree  ppeerrssooaanneellee  jjuurriiddiiccee  ffăărrăă  ssccoopp  ppaattrriimmoonniiaall    

aa  ssppaaţţiiiilloorr  ccuu  ddeessttiinnaaţţiiee  ddee  bbiirroouurrii    

ddiinn  iimmoobbiilluull  ssiittuuaatt  îînn  BBuuccuurreeşşttii,,  SSeeccttoorruull  11,,    

PPiiaaţţaa  AAmmzzeeii  nnrr..  1133  

 

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

de către Direcţia Utilităţi Publice – Serviciul Administrativ;  

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile art. 1777 şi urm. din Codul Civil al României; 

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

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/2001 privind 

administrarea imobilului din Piata Amzei nr.13, 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 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Procedura de închiriere către persoanele juridice fără scop patrimonial a spaţiilor 

cu destinaţie de birouri din imobilul situat în Bucureşti, Sectorul 1, Piaţa Amzei nr. 13, potrivit 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, toate înscrisurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei 

hotărâri. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Direcţia Utilităţi 

Publice, Direcţia Management Economic, Direcţia Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul Secretariat 

General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 Nr.:   122 

 Data:  25.07.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

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

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

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

BBuuccuurreeşşttii  ppeennttrruu  aannuull  22001133--22001144  

  

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

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, 

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

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

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

 Potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ 

preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

2013-2014; 

 Având în vedere adresele Fundaţiei pentru Metode de Educaţie Alternative – Şcoala Gimnazială 

Şcoala Mea nr. 845/08.07.2013 şi nr. 871/24.07.2013 înregistrate la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 

19218/08.07.2013 şi cu nr. 20767/24.07.2013 prin care se solicită modificarea denumirii unităţii de 

învăţământ din Şcoala Gimnazială Şcoala Mea în Liceul Teoretic – Şcoala Mea;  

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

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

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

partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  

 Art.4. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:   123 

 Data:  25.07.2013  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 45/2007 privind transmiterea unor terenuri din administrarea 

Consiliului Local Sector 2, în vederea realizării de garaje supraetajate, astfel cum a fost modificată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 150/2007 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 19.07.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 45/2007 privind 

transmiterea unor terenuri din administrarea Consiliului Local Sector 2, în vederea realizării de garaje 

supraetajate, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 150/2007;  

 Analizând: 

 Adresa nr. 6672/20.06.2013 emisă de Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de 

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

 Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40660/04.07.2013 al Direcţiei Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

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

completările ulterioare; 

 art. 13 şi art.15 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 231/04.09.2003 privind transmiterea 

unor terenuri din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru realizarea de „ garaje supraetajate”; 

 În temeiul  art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I. (1) Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 45/2007 privind transmiterea unor terenuri din 

administrarea Consiliului Local Sector 2, în vederea realizării de garaje supraetajate, astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 150/2007 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 

http://www.ps2.ro/
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 (2) Anexa 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 45/2007, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

150/2007 se corelează cu numărul locaţiilor menţionate în anexa la prezenta hotărâre. 

 (3) Anexa conţine 1 filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II.  Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 45/2007 privind transmiterea unor terenuri din 

administrarea Consiliului Local Sector 2, în vederea realizării de garaje supraetajate, astfel cum a fost  

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 150/2007,  rămân aplicabile. 

 

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

Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.72 

Bucureşti, 19.07.2013 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 
19.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituţiilor interesate si poate fi consultată si la sediul Primăriei Sectorului 2 



96 

 

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 indicatori  tehnico-economici şi a devizului general  pentru investiţiile adiacente 

străzii soldat VELICU STEFAN, Sector 2, în zona căii ferate 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 19.07.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor indicatori  tehnico-economici şi a 

devizului general  pentru investiţiile adiacente străzii soldat VELICU STEFAN, Sector 2, în zona căii 

ferate;  

 Analizând: 

 Nota de fundamentare înregistrată sub nr. 40649/04.07.2013 întocmită de Directorul General al 

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

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40650/04.07.2013 întocmit de Directorul Direcţiei Servicii 

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

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

Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din 20.06.2013 a Consiliului 

tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 

nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului 

de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2; 

 

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

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

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

 

 Art.1.  (1)  Se aprobă indicatorii tehnico-economici si devizul general pentru investiţiile adiacente 

străzii soldat VELICU STEFAN, Sector 2, în zona căii ferate, potrivit anexei la prezenta hotărâre. 

 (2) Anexa cuprinde un număr de 2 file si face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 

 Art.2.   Valoarea totală a lucrărilor adiacente străzii soldat VELICU STEFAN – Sector 2 în zona căii 

ferate este de 238.381,21 lei (fără TVA) din care (C+M) este de 234.277,93 lei (fără TVA).  

  

 Art.3. (1) Lucrările vor fi atribuite spre execuţie unor agenţi economici specializaţi, desemnaţi în 

urma aplicării procedurilor de achiziţii publice.        

 (2) Devizul general se actualizează pe durata execuţiei în baza cheltuielilor legal efectuate, 

rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie.          

 (3) Se deleagă Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 competenţa 

organizării procedurii şi a încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

 

 Art.4.  Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului  Public Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.             

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 73 

Bucureşti, 19.07.2013 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 
19.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituţiilor interesate si pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul  „Lucrări de extindere a sistemului de 

supraveghere video în zona Stadionului Naţional Arena” 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 19.07.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul  „Lucrări de extindere a sistemului de supraveghere video în zona Stadionului Naţional Arena”;  

 Analizând: 

 Raportul de Specialitate nr. 40827/04.07.2013 întocmit de Directorul General al Politiei Locale 

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

Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul 

Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din data de 09.07.2013 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia Primarului 

Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea politiei locale nr. 155/2010; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea  Poliţiei Comunitare Sector 2 

şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Poliţiei Locale Sector 2; 

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

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 (1) Se aprobă Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Lucrări de extindere a sistemului de 

supraveghere video în zona Stadionului Naţional Arena” potrivit anexei ce cuprinde un număr de 107 file 

şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Valoarea totală a lucrărilor de construcţie este de 1.975.651 lei cu TVA (echivalentul a 437.004 

Euro), din care C+M  reprezintă 687.138 lei (echivalentul a 151.992 Euro) lei cu TVA. la cursul valutar din 

21.06.2013, respectiv 1 euro = 4,5209 lei.  

 

 Art.2 (1) Lucrările pentru implementarea proiectului „Lucrări de extindere a sistemului de 

supraveghere video în zona Stadionului Naţional Arena”, inclusiv realizarea proiectului tehnic, cuprinse în 

anexa la prezenta hotărâre, vor fi atribuite spre execuţie unor agenţi economici specializaţi, desemnaţi în 

urma aplicării procedurilor de achiziţii publice. 

 (2) Devizul general se actualizează pe durata execuţiei investiţiei în baza cheltuielilor legale 

efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie.        

 (3) Se deleagă Directorului General al Politiei Locale Sector 2 competenţa organizării procedurii şi 

a încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

 

 Art.3   Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Politiei Locale  Sector 

2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 74 

Bucureşti, 19.07.2013 

 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 
19.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituţiilor interesate si poate fi consultată si la sediul Primăriei Sectorului 2 



100 

 

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 transmiterii din administrarea Consiliului Local Sector 2, în administrarea Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2 a  unui „pod de acces” 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 19.07.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii din administrarea 

Consiliului Local Sector 2, în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 a  unui „pod de 

acces”;  

 Analizând: 

 Raportul de Specialitate nr. 41137/05.07.2013 împreună cu fişa tehnică privind „podul de acces” 

din Cartierul Ostrov, întocmit de Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu 

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

 Raportul de specialitate nr. 38415/11.07.2013 al Direcţiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare 

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

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

Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 254/2008 privind administrarea reţelei 

stradale principale si a lucrărilor de arta din Municipiul Bucureşti si abrogarea hotărârii C.G.M.B. nr. 

235/2005 cu modificările si completările ulterioare. 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului 

de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) precum şi art. 119 respectiv 120 din 

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

ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 2,  în administrarea 

Administraţiei Domeniului Public Sector 2 a unui „pod de acces”  situat în Cartierul Ostrov, legătură între 
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str. Ciocârliei şi str. Albişoarei, identificat conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 la prezenta hotărâre, destinat 

traficului auto şi pietonal.  

 (2) Anexele nr. 1 şi nr. 2 conţin 2 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Starea tehnică a obiectivului “pod de acces” va fi stabilită în urma efectuării unei expertize 

tehnice, prin grija Administraţiei Domeniului Public Sector 2. 

 

 Art.2. Predarea – primirea obiectivului prevăzut la art.1, se face pe bază de proces verbal încheiat 

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

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

 

 Art.3. Schimbarea destinaţiei obiectivului prevăzut la art.1, fără acordul Consiliului Local Sector 2 al 

Municipiului Bucureşti, atrage de drept revocarea prezentei hotărâri. 

 

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

înscrierii bunului imobil prevăzut la art.1 în evidenţele cadastrale conform Legii cadastrului şi a publicităţii 

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

 

 Art.5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al 

Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 75 

Bucureşti, 19.07.2013 

 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 
19.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunica instituţiilor interesate si pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Reparaţii acoperiş Hala Terminal – Piaţa 

Obor” 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 19.07.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul  „Reparaţii acoperiş Hala Terminal – Piaţa Obor”;  

 Analizând: 

 Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 40983/05.07.2013 întocmit de Directorul General al 

Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar   din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din data de 09.07.2013 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia Primarului 

Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 109/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 110/2011 privind aprobarea inventarierii bunurilor ce 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 

2; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Reparaţii acoperiş Hala Terminal – 

Piaţa Obor” potrivit anexei ce cuprinde un număr de 40 file şi care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 (2) Valoarea totală a investiţiei este de 121.600,88 lei, (din care TVA este de 23.535,65 lei), 

echivalentul a 27.022,42 Euro (cu TVA), la cursul valutar de 1 euro = 4,50 lei aşa cum este menţionat în 

devizul general. 

 

 Art.2 (1) Lucrările pentru implementarea proiectului „Reparaţii acoperiş Hala Terminal – Piaţa 

Obor” inclusiv realizarea proiectului tehnic, cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, vor fi atribuite spre 

execuţie unor agenţi economici specializaţi, desemnaţi în urma aplicării procedurilor de achiziţii publice. 

 (2) Devizul general se actualizează pe durata execuţiei investiţiei în baza cheltuielilor legale 

efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie.        

 (3) Se deleagă Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 competenţa organizării 

procedurii şi a încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

 

 Art.3   Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei Pieţelor 

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

 

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

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 76 

Bucureşti, 19.07.2013 

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

19.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituţiilor interesate si poate fi consultată si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii 

„Amenajare  parcaje de reşedinţă” 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 19.07.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

devizului general pentru obiectivul de investiţii „Amenajare  parcaje de reşedinţă”;  

 Analizând: 

 Raportul de Specialitate nr. 42399/11.07.2013 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

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

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din data de 09.07.2013 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia Primarului 

Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului 

de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2; 

 

 În temeiul  art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizele generale pentru obiectivul de investiţii 

şi lucrări de intervenţii de interes local reprezentând „Amenajare parcaje de reşedinţă” din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti, potrivit anexelor nr. 1-3 ce cuprind un număr de 12 file şi fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.   

 (2) Valoarea totală a lucrărilor de „Amenajare parcaje de reşedinţă”  este de 217,790 mii lei (cu 

TVA) din care C+M = 186,219 mii lei (cu TVA). 

 

 Art.2   (1)  Lucrările de amenajare parcări de reşedinţă, cuprinse în anexele nr. 1-3 vor fi atribuite 

spre execuţie unor agenţi economici specializaţi, desemnaţi în urma aplicării procedurilor de achiziţii 

publice. 

 (2)   Devizele generale se actualizează pe durata execuţiei investiţiilor în baza cheltuielilor legal 

efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie. 

 (3) Se deleagă Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 competenţa 

organizării procedurii şi a încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

 

 Art.3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al 

Administraţiei Domeniului  Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 77 

Bucureşti, 19.07.2013 

 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 
19.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.. 

Anexele se comunică instituţiilor interesate si pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea încheierii convenţiei de colaborare cu Asociaţia ,,Hrăniţi Copiii” 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 19.07.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii convenţiei de colaborare cu 

Asociaţia ,,Hrăniţi Copiii”;  

 Analizând: 

 Raportul de Specialitate nr. 41970/10.07.2013 precum şi Nota de Fundamentare nr. 

41971/10.07.2013 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, 

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

Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea 

Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată prin Legea nr. 

515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1.  (1) Se aprobă încheierea convenţiei de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 şi Asociaţia ,,Hrăniţi Copiii”, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 (2) Anexa cuprinde 6 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 2 convenţia prevăzută la art. 1 şi 

actele adiţionale ulterioare legate de executarea acesteia. 

 

 Art.3.  Pe data prezentei, Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 74/29.07.2011, nr. 43/11.04.2012 

şi nr. 79/13.08.2012 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 78 

Bucureşti, 19.07.2013 

 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 
19.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare... 

Anexa se comunică instituţiilor interesate si poate fi consultată si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2013, 

pentru ASOCIAŢIA „FECIOARA MARIA A MILOSTIVIRII ÎN ROMÂNIA” 

 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 19.07.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent 

anului 2013, pentru ASOCIAŢIA „FECIOARA MARIA A MILOSTIVIRII ÎN ROMÂNIA”;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 36447/12.06.2013 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri 

Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1.  Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri în cuantum de 4212 lei, aferent anului 

2013, pentru clădirea situată în Bucureşti, Sector 2, str. Popa Nicolae nr.6, Bl.23, Sc.2, Ap.23, cu condiţia 

menţinerii destinaţiei actuale a acestui imobil. 

 

 Art.2.  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri 

Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 79 

Bucureşti, 19.07.2013 

 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 
19.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare... 

http://www.ps2.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru ASOCIAŢIA TOUCHED ROMÂNIA 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 19.07.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri  pentru 

ASOCIAŢIA TOUCHED ROMÂNIA;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 41240/08.07.2013 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 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. 43130/2013 prezentat de Directorul General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1.  Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri, în cuantum de 531.460 lei, aferent 

perioadei 2006-2011, pentru clădirile situate în Bucureşti, Sector 2 din str. Badea Cârţan nr.8 şi din str. 

Gheorghe Ţiţeica nr. 72A, cu condiţia menţinerii destinaţiei actuale a acestor imobile. 

 

 Art.2.  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri 

Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 80 

Bucureşti, 19.07.2013 

 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 
19.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.... 

 

http://www.ps2.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 19.07.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2013;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr.42870/15.07.2013 întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Amendamentul formulat de către domnul consilier local Soare Cezar Radu privind îndreptarea erorii 

materiale din anexa nr. 5.23 la proiectul de hotărâre, astfel cum a fost consemnat în procesul – verbal al 

şedinţei;  

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 Legea bugetului de stat nr.5/2013; 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de 

către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, 

virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciţiului bugetar; 

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

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 se rectifică şi se 

stabileşte conform anexei nr.1 , astfel: 

- venituri    –    893.718 mii lei 

- cheltuieli –  1.128.516 mii lei;  

- deficit -    234.798 mii lei; 
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 Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 (anexa nr.2), se rectifică şi 

se stabileşte la: 

 venituri la suma de 893.718 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  - 726.423  mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare -167.295 mii lei (din care 109.936 mii lei 

reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 cheltuieli la suma de 1.128.516 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  723.139 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare  -  405.377 mii lei; 

 excedent secţiunea funcţionare 3.269 mii lei rezultat ca diferenţă între suma alocată din taxa 

pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal din unităţile şi instituţiile de învăţământ 

preuniversitar de stat şi nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a prevederilor 

Ordinului comun M.A.I. şi M.F.P. nr.246/248/2013; 

 deficit secţiunea dezvoltare – 238.082 mii lei finanţat din excedentul anului 2012, utilizat conform 

prevederilor art.2 din H.C.L.S.2 nr.41/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 

2013. 

   

 Art.3 Se aprobã cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate 

la suma de 1.128.516 mii lei conform anexei nr.2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, 

subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1.1 - 

2.1.10; la prezenta hotărâre. 

 

 Art.4  Anexele 3 -3.1.1.1 din H.C.L. Sector 2 nr.41/2013 nu se modifică. 

 

 Art.5  Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2013, conform anexelor nr. . 4; 

4.1 -4.1.3 astfel: 

 Total venituri  în sumă de 43.334 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare -  29.396 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare    -  13.938 mii lei (din care 1.162 mii lei reprezintă 

vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 Total cheltuieli la suma de 46.331 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  29.396 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare -  16.935mii lei; 

 deficit secţiunea dezvoltare - 2.997 mii lei finanţat din excedentul anului 2012, utilizat 

conform prevederilor art.5 din H.C.L. Sector 2 nr.41/2013 privind aprobarea 

bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2013. 

 Art.6  Se aprobă rectificarea Sintezei programelor multianuale finanţate din bugetul general al 

Sectorului 2, conform anexelor nr.5 ; nr.6 ; nr.7. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează 

aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute 

în programul de investiţii la prezenta hotărâre. 

 



112 

 

 Art.7 Se aprobă rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

finanţat din fonduri bugetare în anul 2013, conform anexelor nr.5.1- 5.54 .Ordonatorii de credite vor 

derula programul de investiţii pe anul 2013 cu respectarea prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat 

pe anul 2013. Anexele nr. 5.12; 5.28 ; 5.29 la prezenta hotărâre vin în completarea anexelor prevederilor 

Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.41/2013 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2013. 

 

 Art.8  Anexele nr. 2.1.1 -2.1.10; 4.1 -4.1.3; 5 ; 5.1 ;5 -5.54 ;6; 7; la prezenta hotărâre modifică 

anexele nr. 2.1.1 -2.1.10 ; 4 ; 4.1 -4.13; 5 ; 5.1.1 - 5.54 ; din H.C.L. Sector 2 nr.41/2013 privind aprobarea 

bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013. 

 

 Art.9 Se aprobă modificarea Sintezei proiectelor finanţate din bugetul general al Sectorului 2 – 

Fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare (titlul 56), conform anexei nr.7 şi fişele programelor 

multianuale finanţate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare (titlul 56) - conform 

anexelor  8; 8.1; 8.1.2 ; 8.1.3; 8.2 ; 8.2.1 ; 8.2.1.3 ; 9; 9.1; 9.1.2; 9.2 ;9.2.1 ;9.2.2 ; 9.2.3; care modifica 

anexele 8; 8.1 ; 8.11 ; 8.1.2 ; 8.1.6 ; 8.1.6.3 ; 8.2 ; 8.2.1 ; 8.2.1.3 ; 8.2.1.4 ; 9 ; 9.1 ; 9.1.6 ; 9.1.6.3 ; 9.2 ; 

9.2.1 ; 9.2.2. ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.41/2013. 

 

 Art.10 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2.  

 

 Art.11 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti 

propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2013, ca urmare a modificãrilor 

intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificãrii bugetului de stat sau a altor cauze 

justificate. 

 

 Art.12 (1)  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 81 

Bucureşti, 19.07.2013 

 

 

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

19.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituţiilor interesate si pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 19.07.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe 

terenuri situate în  Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 41189 din 08.07.2013 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

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

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaţiilor de urbanism menţionate în 

Anexa proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectului Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în baza 

consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 menţionate 

în anexa proiectului de hotărâre; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 19 

ianuarie 2011; 

 Ordonanţa de Urgenţă 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 funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 şi 

a procedurii de analizare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului de 

către Consiliul Local Sector 2; 

 art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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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 documentaţiilor de urbanism prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, cuprinzând în total 3 poziţii. 

 (2) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

 (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în Anexă reprezintă regulament de urbanism şi dau 

dreptul la construire numai în baza unei autorizaţii de construire eliberată conform legislaţiei în vigoare. 

 

 Art.2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art.3   (1)  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2)  Anexa se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 82 

Bucureşti, 19.07.2013 

 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 
19.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituţiilor interesate si poate fi consultată si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al aparatului de specialitate al Administraţiei Domeniului Public  Sector 2 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 29.07.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Administraţiei Domeniului 

Public  Sector 2;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 44286/22.07.2013 întocmit de Direcţia Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 45002/24.07.2013 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

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

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei 

publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din 

subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 123/2002 privind aprobarea exercitării de 

către Consiliul Local al Sectorului 2 a unor atribuţii privind Organigrama, Statul de funcţii şi ROF-ul pentru 

Administraţia Domeniului Public Sector 2. 

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

administraţiei 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 (1) Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2, instituţie publică, cu personalitate juridică aflată sub 

autoritatea Consiliului Local  al Sectorului 2, conform anexelor nr. 1-3. 

 (2) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 22 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

este 263, din care 17 funcţii de conducere, 73 funcţii de execuţie şi 173 personal operativ. 
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 Art.2 Primarul Sectorului 2 poate modifica/transfera funcţiile din stat, fără majorarea numărului total 

de posturi aprobat prin organigramă. 

 

 Art.3 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2010 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei 

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

 

 Art.5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 83 

Bucureşti, 29.07.2013 

 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 
29.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituţiilor interesate si pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Administraţiei Pieţelor Sector 2 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 29.07.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 1076/24.07.2013 al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de 

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

 Raportul de Specialitate nr. 44287/22.07.2013 întocmit de Direcţia Management Resurse Umane 

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

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 77/26.06.2013 pentru stabilirea unor măsuri 

privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 

cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordine, sub autoritatea sau în coordonarea 

Guvernului ori a ministerelor; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru Administraţia Pieţelor Sector 2, 

conform anexelor nr. 1 şi 2, ce cuprind un număr de 6 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Administraţiei Pieţelor Sector 2 este de 

66 de posturi, din care 8 posturi de conducere şi 58 posturi de execuţie.  

 

 Art.2.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Pieţelor Sector 2, 

conform anexei nr. 3 ce cuprinde un număr de 18 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.3. Primarul Sectorului 2 poate transfera/modifica funcţiile din stat, fără majorarea numărului 

total de posturi aprobat prin organigramă.   
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 Art.4.Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 109/2010 privind aprobarea 

Organigramei, Statutului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei 

Pieţelor Sector 2, îşi încetează aplicabilitatea.  

 

 Art.5 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei Pieţelor 

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

 

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

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 84 

Bucureşti, 29.07.2013 

 

 

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

29.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituţiilor interesate si pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale  

Centrului Teritorial Veterinar  Sector 2 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 29.07.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind  aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale  Centrului Teritorial Veterinar  Sector 2;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 44292/22.07.2013 întocmit de Direcţia Managementul Resurselor 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sector 2; 

 Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 44904/23.07.2013 întocmite de Directorul 

Centrului Teritorial Veterinar  Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, modificată si completată de Legea nr.9/2008;  

 O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei 

publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din 

subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului României nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de 

origine animală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 84/2001 privind reorganizarea “Centrului Teritorial 

pentru Castrarea Câinilor fără Stăpân – Sector 2“ în “Centrul Teritorial Veterinar – Sector 2”;  

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

administraţiei 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 (1) Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

ale Centrului Teritorial Veterinar  Sector 2, instituţie publică, cu personalitate juridică aflată sub 

autoritatea Consiliului Local  al Sectorului 2, conform anexelor nr. 1-3. 
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 (2) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 15 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Centrului Teritorial Veterinar  Sector 2 

este 42, din care 5 funcţii de conducere şi 37 funcţii de execuţie. 

 

 Art.2 Primarul Sectorului 2 poate modifica/transfera funcţiile din stat, fără majorarea numărului total 

de posturi aprobat prin organigramă. 

 

 Art.3 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2011 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului Teritorial 

Veterinar Sector 2 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Centrului Teritorial Veterinar  

Sector 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art.5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 85 

Bucureşti, 29.07.2013 

 

 

 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 
29.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituţiilor interesate si poate fi consultată si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii 

şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 29.07.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2;  

 Analizând: 

 Raportul de Specialitate nr. 44294/22.07.2013 întocmit de Direcţia Management Resurse Umane 

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

 Nota de Fundamentare nr. 4901/23.07.2013 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 26340/17.07.2013; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.77/26.06.2013 pentru stabilirea unor masuri privind 

asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la 

instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a 

ministerelor; 

 Ordinul A.N.F.P. nr.4.040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea 

avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de 

către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului – cadru de stat de funcţii, 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 

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

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

 

 Art.1. (1) Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

ale Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, conform anexelor nr. 1 – 3 

ce conţin un număr de 27 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 este de 40 posturi, din care 5 posturi de conducere şi 35 posturi de 

execuţie. 

 

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 2 poate transfera/modifica funcţiile din stat, fără majorarea numărului 

total de posturi aprobat prin organigramă şi cu respectarea cerinţelor prevăzute de Statutul funcţionarilor 

publici.  

 (2)  Modificările în ceea ce priveşte calitatea posturilor, de funcţionar public sau personal 

contractual, precum şi modificările de funcţii publice se fac cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici.  

 

 Art.3. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 113/2010 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

3/2013, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor aduce la îndeplinire prezenta  hotărâre. 

 

 Art.5. (1) Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

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

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 86 

Bucureşti, 29.07.2013 

 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 
29.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituţiilor interesate si pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale  

Centrului Cultural ”Mihai Eminescu” 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 29.07.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind  aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale  Centrului Cultural ”Mihai Eminescu”;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 44293/22.07.2013 întocmit de Direcţia Managementul Resurselor 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sector 2; 

 Raportul de specialitate nr. 45103/24.07.2013 înaintat de Centrul Cultural ”Mihai Eminescu”, 

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

Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei 

publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din 

subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

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

administraţiei 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 (1) Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

ale Centrului Cultural ”Mihai Eminescu”, instituţie publică, cu personalitate juridică aflată sub autoritatea 

Consiliului Local  al Sectorului 2, conform anexelor nr. 1-3. 

 (2) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 20 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Centrului Cultural ”Mihai Eminescu” este 

de 21, din care 3 funcţii de conducere şi 18 funcţii de execuţie. 

 

 Art.2 Primarul Sectorului 2 poate modifica/transfera funcţiile din stat, fără majorarea numărului total 

de posturi aprobat prin organigramă. 
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 Art.3 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 114/2010 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului Cultural 

„Mihai Eminescu” îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Centrului Cultural „Mihai 

Eminescu” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art.5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 87 

Bucureşti, 29.07.2013 

 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 
29.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituţiilor interesate si pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 111/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului 

de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector, astfel 

cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 92/2012 

 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 29.07.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 

111/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

92/2012;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 44290/22.07.2013 întocmit de Directorul Direcţiei Managementul 

Resurselor Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Nota de fundamentare nr. 44245/19.07.2013 întocmită de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri 

Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul favorabil nr. 26340/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

 Având in vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 284/2010 privind Legea cadru a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru 

completarea art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 

măsuri financiare în domeniul bugetar cu modificările şi completările ulterioare ;  

 Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 Ordonanţa de Urgenţă nr. 77 /2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea  funcţionalităţii 

administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile 

publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, 

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

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.I (1) Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, 

instituţie publică, cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local  al Sectorului 2, conform 

anexelor nr. 1-2. 

 (2) Anexele nr. 1 - 2 cuprind un număr de 6 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 

este 115, din care 10 funcţii de conducere şi 105 funcţii de execuţie.  

 

 Art.II Anexele nr.1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 111/2010 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Venituri 

Buget Local Sector 2, astfel cum au fost modificate prin H.C.L. Sector 2 nr. 92/2012, se înlocuiesc cu 

anexele la prezenta hotărâre. 

 

 Art.III Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2  nr. 111/2010 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 

2, cu modificările aduse prin H.C.L. Sector 2 nr. 92/2012, rămân aplicabile.  

 

 Art.IV Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al 

Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

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

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 88 

Bucureşti, 29.07.2013 

 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 
29.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituţiilor interesate si pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare 

Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Poliţiei Locale Sector 2 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 29.07.2013; 

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

10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale Sector 2;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 44289/22.07.2013 întocmit de Directorul Direcţiei Managementul 

Resurselor Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 40786/16.07.2013 întocmit de Directorul General al Poliţiei Locale 

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

Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul favorabil nr. 26340/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

 Amendamentul formulat de către domnul consilier local Sandu Emil privind îndreptarea erorii 

materiale din proiectul de hotărâre, astfel cum a fost consemnat în procesul – verbal al şedinţei; 

 Având in vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea Poliţiei Locale nr. 155/12.07.2010; 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 77/26.06.2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii 

administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile 

publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1.332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale; 

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

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 (1) Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

ale Poliţiei Locale Sector 2, instituţie publică, cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Consiliului 

Local  al Sectorului 2, conform anexelor nr. 1-3. 

 (2) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 56 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Poliţiei Locale Sector 2 este 354, din care 

36 funcţii de conducere şi 318 funcţii de execuţie. 

 (4) Numărul total al funcţiilor publice este 315, din care 35 funcţii publice de conducere şi 280 

funcţii publice de execuţie. 

 

 Art.2 (1) Primarul Sectorului 2 poate transfera/modifica funcţiile din stat, fără majorarea numărului 

total de posturi aprobat prin organigramă şi cu respectarea cerinţelor prevăzute de Statutul funcţionarilor 

publici.  

 (2)  Modificările în ceea ce priveşte calitatea posturilor, de funcţionar public sau personal 

contractual, precum şi modificările de funcţii publice se fac cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici.  

 

 Art.3 Anexele Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei 

Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2, astfel cum au fost modificate prin H.C.L. Sector 2 nr. 

111/2011 şi nr. 20/2013 se înlocuiesc cu anexele la prezenta hotărâre. 

 

 Art.4 (1) Pe data prezentei, Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 111/06.12.2011 şi nr. 20/2013 

îşi încetează aplicabilitatea. 

 (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare 

Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2, rămân aplicabile.  

 

 Art.5 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Poliţiei 

Locale Sector 2 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

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

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 89 

Bucureşti, 29.07.2013 

 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 
29.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituţiilor interesate si pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de 

Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 29.07.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al 

Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 43610/17.07.2013 întocmit de Direcţia Management Resurse Umane 

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

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Adresa Direcţiei Management Resurse Umane înregistrată sub numărul 46252 din data de 

30.07.2013 privind îndreptarea erorilor materiale din anexele proiectului de hotărâre; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 Art. 81 alin. (2) lit. „e” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei 

publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din 

subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

 Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 26340/2013; 

 Hotărârea Consiliul Local al Sectorului 2 nr. 13/2013 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2,  

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/24.05.2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local  Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi ROF - 

ul pentru Primăria Sectorului 2. 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 2, conform anexelor nr. 1 şi 2.  
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 (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 este 332, din care 2 posturi de demnitate publică, 41 posturi de conducere şi 289 posturi de 

execuţie. 

   

 Art.2. (1) Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru Direcţia Publică de Evidenţă Persoane 

şi Stare Civilă Sector 2, serviciu public înfiinţat în subordinea Consiliului Local Sector 2, fără personalitate 

juridică, conform anexelor nr. 1 şi 2.  

 (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică Direcţiei Publică de Evidenţă Persoane şi 

Stare Civilă Sector 2 este 71, din care 5 posturi de conducere şi 66 posturi de execuţie. 

 

 Art.3. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 2, conform anexei nr. 3.   

 (2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Publică de Evidenţă 

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. 13/2013 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, 

îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.5. (1) Primarul Sectorului 2 poate modifica şi transfera funcţiile din stat, fără majorarea 

numărului total de posturi aprobat prin organigramă şi cu respectarea cerinţelor prevăzute de Statutul 

funcţionarilor publici.  

 (2) Modificările în ceea ce priveşte calitatea posturilor, de funcţionar public sau personal 

contractual, se fac cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

 (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi serviciilor publice de interes local aflate sub autoritatea 

Consiliului Local Sector 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 instituţiile interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 90 

Bucureşti, 29.07.2013 

 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 
29.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituţiilor interesate si pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.78/2006 pentru modificarea şi completarea H.C.L. 

Sector 2 nr.128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi al ROF-ului Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 29.07.2013; 

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

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

Organigramei, Statului de funcţii şi al ROF-ului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2;  

 Analizând : 

 Raportul de specialitate nr. 44288/22.07.2013 întocmit de Directorul Direcţiei Managementul 

Resurselor Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 44822/23.07.2013 întocmite de Directorul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având in vedere reglementările cuprinse în : 

 Legea nr. 272/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2007  privind înfiinţarea, 

organizarea si funcţionarea creşelor ; 

 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ; 

 O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei 

publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din 

subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

 H.G.R. nr. 1007/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005  pentru aprobarea 

Nomenclatorului instituţiilor de asistenta sociala şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003  privind serviciile sociale;  

 H.G.R. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 

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

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art. I  Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea şi 

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

Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2, se modifică după cum urmează: 

 „Art.1. (1) Anexele nr. 1 şi 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea şi completarea 

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

Organizare si Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Sector 2, se 

înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 ce conţin un număr de 46 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 (2) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2 se reactualizează conform anexei nr. 3 ce cuprinde un număr de 102 file şi 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3)  Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 2 este de 2367 de posturi, din care 99 de posturi de conducere si 2268 de 

posturi de execuţie”. 

 

 Art. II  Articolul 2 alin. 2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea şi 

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

Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2, se modifică după cum urmează: 

 „Art. 2.  (2) Anexa 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea şi completarea H.C.L. 

Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si a Regulamentului de 

Organizare si Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, se 

înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre”. 

 

 Art.III. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 100/2012 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art.IV Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti si Directorul General al Direcţiei Generale de 

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

prezentei hotărâri. 

 

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

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 91 

Bucureşti, 29.07.2013 

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

29.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituţiilor interesate si pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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H O T Ă R Â R E 

privind prelungirea contractelor de închiriere la locuinţele pentru tineri, 

construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Bucureşti, 

str. Maior Băcilă Vasile nr. 26-30, Bl.1, Sc.1,  Sector 2 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 29.07.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere la 

locuinţele pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Bucureşti, str. Maior 

Băcilă Vasile nr. 26-30, Bl.1, Sc.1,  Sector 2;  

 Analizând:  

  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 44259/22.07.2013 întocmit de Directorul Direcţiei 

Juridice, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 

2 Bucureşti;  

 Nota de fundamentare nr. 44724/23.07.2013 întocmită de Directorul Executiv al Direcţiei Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr.18368/12.04.2013 emis de Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Bucureşti, 

 Propunerea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 privind 

prelungirea contractelor de închiriere şi stabilirea chiriei la locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe situate în Bucureşti str. Maior Băcilă Vasile nr.26 – 30, bl. 1, sc.1, Sector 2 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Art.8 alin.4 lit. a din Legea nr.152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

republicată, modificată şi completată prin O.U.G. nr.121/2011 şi O.U.G. nr. 26/2012;  

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 Se ia act de rectificarea Cărţii funciare nr.218487 în sensul că adresa corectă a blocului nr.1 

este str. Maior Băcilă Vasile nr.26 – 30 sector 2 Bucureşti. 

 

 Art.2 Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pentru chiriaşii locuinţelor pentru tineri 

construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Bucureşti str. Maior Băcilă nr.26 – 30, bl. 1, 

sc.1, sector 2 pentru care a expirat durata de închiriere de 5 ani, pentru o perioadă de 1(un) an de zile, 

începând cu data de 15.07.2013. 

 

 Art.3 (1) Se aprobă cuantumul chiriei aferente acestor locuinţe pentru titularii de contracte de 

închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, calculat conform art. 8 alin. 4 lit. a din Legea nr.152/1998, 

modificată şi completată prin O.U.G. nr.121/2011, conform anexei.   

 (2) Anexa cuprinde un număr de 3 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.4 (1) Pentru titularii de contracte de închiriere cu vârstă sub 35 ani, se aprobă menţinerea 

condiţiilor contractuale iniţiale, inclusiv a cuantumului chiriei aferente acestor locuinţe. 

 (2) Pentru titularii de contracte de închiriere care împlinesc vârstă de 35 ani după încheierea actului 

adiţional la contractele de închiriere, chiria se va recalcula conform anexei începând cu prima zi a lunii 

următoare împlinirii vârstei. 

 (3) Pentru titularii de contracte de închiriere care au împlinit vârsta de 35 ani anterior încheierii 

actului adiţional la contractele de închiriere, chiria va fi cea stabilită în anexă. 

 

 Art.5 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâre. 

 

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

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 92 

Bucureşti, 29.07.2013 

 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 
29.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituţiilor interesate si poate fi consultată si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Administraţia Domeniului Public Sector 2 a 

bunurilor mobile şi amenajărilor realizate în cadrul proiectului  „Crearea unui parc de utilitate publică în 

cartierul Ion Creanga” cod SMIS: 6806, finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa 1 „Sprijinirea 

dezvoltării durabile a oraşelor  

poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1  „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub 

domeniul: „Centre urbane” 

 

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

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 29.07.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către 

Administraţia Domeniului Public Sector 2 a bunurilor mobile şi amenajărilor realizate în cadrul proiectului  

„Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul Ion Creanga” cod SMIS: 6806, finanţat prin Programul 

Operaţional Regional, Axa 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, 

Domeniul de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub domeniul: „Centre urbane”;  

 Analizând:  

 Raportul de specialitate comun nr. 43851/18.07.2013 întocmit de Directorul General al 

Administraţiei Domeniului  Public Sector 2, Directorul Direcţiei Economice şi Directorul Direcţiei Achiziţii şi 

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

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Adresa nr. 2841/28.03.2013 întocmită de Directorul General al Administraţiei Domeniului  Public 

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

Municipiului Bucureşti; 

 Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. 1692/02.06.2011 pentru proiectul „Crearea unui parc 

de utilitate publică în cartierul Ion Creangă” cod SMIS 6806; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

completările ulterioare;  

 Art. 36 alin. (5) lit. a) precum şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Art. 861 şi art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului 

de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2; 
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 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 12 ani către 

Administraţia Domeniului Public, Sector 2 a bunurilor mobile şi amenajărilor realizate în cadrul proiectului 

„Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul Ion Creanga” cod SMIS: 6806, finanţat prin Programul 

Operaţional Regional, Axa 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, 

Domeniul de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub domeniul: „Centre urbane” 

constând în amenajarea unui parc în suprafaţă de 1,96 ha, conform anexei. 

 (2) Anexa cuprinde un număr de 3 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Predarea - primirea bunurilor mobile şi amenajărilor menţionate la art. 1 se realizează pe 

bază de proces verbal încheiat între Primăria Sectorului 2 în calitate de predător şi Administraţia 

Domeniului Public Sector 2 în calitate de primitor, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

 

 Art.3. Începând cu data primirii bunurilor mobile şi amenajărilor obţinute, Administraţia Domeniului 

Public Sector 2 are obligaţia de a cuprinde în buget fondurile necesare pentru mentenanţă, întreţinere şi 

reparaţii. 

 

 Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 si Directorul General al Administraţiei Domeniului Public, 

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

 

 Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sector 2 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 93 

Bucureşti, 29.07.2013 

 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 
29.07.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituţiilor interesate si poate fi consultată si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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Nicolescu” din B-dul. Metalurgiei nr.89 sector 4, Bucureşti………………………………………………………………………… 
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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 listei  persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - 

ATESTAT  în urma susţinerii examenului de atestare din luna IUNIE 2013,  

în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 şi "Referatul" nr. P.6.3./756/ 

01.07.2013 al Direcţiei Comunicare şi Relaţii Publice – Compartimentul Relaţii cu Asociaţiile de 

Proprietari; 

    Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

    Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind infiintarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007; 

      În temeiul art. 45 alin. (1) şi art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1  Se aprobă  lista  persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile -

ATESTAT  în urma susţinerii examenului de atestare desfăşurat la data de: 29.06.2013, conform anexei 

care face parte integrantă din această hotărâre. 

 

   Art. 2  Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care doresc să 

practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari. 

 

  Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată şi este 

valabil pe tot teritoriul României. 

 

   Art. 4  Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administraţiei publice 

locale care l-a eliberat, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acestei activităţi. 

 

  Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia Comunicare şi Relaţii Publice prin Compartimentul 

Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

04.07.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 110/04.07.2013 
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Anexă 

la HCLS4 nr. 110/04.07.2013 

L I S T A 

persoanelor  care au obţinut Atestatul de Administrator 

Imobile în urma susţinerii examenului 

din: 29.06.2013 

 

Nr.  Nume  Seria  

             

Certificat   

Crt. Prenume  Atest. Nr. Data 

1 ANDREI MIOARA 50 1.151 6/29/2013 

2 ANIŢEI VICTOR 50 1.152 6/29/2013 

3 BĂNCILĂ GHEORGHE 50 1.153 6/29/2013 

4 BRATU VIOREL CONSTANTIN 50 1.154 6/29/2013 

5 BUNESCU IOANA RAMONA 50 1.155 6/29/2013 

6 CERNEA MARIOARA 50 1.156 6/29/2013 

7 CIOBANU SIMONA 50 1.157 6/29/2013 

8 CONSTANTIN RĂDIŢA 50 1.158 6/29/2013 

9 COTORCEANU GEORGETA 50 1.159 6/29/2013 

10 FLORESCU DAN 50 1.160 6/29/2013 

11 HARJEU ADRIAN 50 1.161 6/29/2013 

12 IONDA RODICA 50 1.162 6/29/2013 

13 IORDAN LILIANA 50 1.163 6/29/2013 

14 IVASCU MARINA LUMINIŢA 50 1.164 6/29/2013 

15 MARDARE ELENA 50 1.165 6/29/2013 

16 MARTIN ELENA LUMINIŢA 50 1.166 6/29/2013 

17 MIHALCEA DIANA 50 1.167 6/29/2013 

18 NĂSTASE ŞTEFAN 50 1.168 6/29/2013 

19 NEGULESCU MARIOARA 50 1.169 6/29/2013 

20 NICULESCU ANA MARIA 50 1.170 6/29/2013 

21 NIŢĂ IOAN LIVIU 50 1.171 6/29/2013 

22 PARFENIE PETRE CORNELIU 50 1.172 6/29/2013 

23 PETCU EUGENIA MARILENA 50 1.173 6/29/2013 

24 PLĂVIŢĂ RALUCA ELENA 50 1.174 6/29/2013 

25 PREDA DANIELA IRINA 50 1.175 6/29/2013 

26 RADU ALEXANDRU 50 1.176 6/29/2013 

27 RENTEAN TEODORINA 50 1.177 6/29/2013 

28 ROMAN ALEXANDRINA 50 1.178 6/29/2013 

29 SANDU SILVIA 50 1.179 6/29/2013 

30 SĂCĂŞANU CRISTIAN 50 1.180 6/29/2013 

31 SĂCĂŞANU DOINA CORNELIA 50 1.181 6/29/2013 
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32 SEIZU ECATERINA 50 1.182 6/29/2013 

33 SIMION MIHAI 50 1.183 6/29/2013 

34 SOLTAN SEBASTIAN GABRIEL 50 1.184 6/29/2013 

35 STANCIU CORNELIA 50 1.185 6/29/2013 

36 STĂNESCU CAMELIA ELENA 50 1.186 6/29/2013 

37 STEFU VIORICA 50 1.187 6/29/2013 

38 VIŞAN MARIANA NINA 50 1.188 6/29/2013 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Daniel BĂLUŢĂ 



143 

 

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 modificării Anexei 1 la H.C.L. S4 nr. 109/27.06.2013, 

referitor la alegerea modalităţii de delegare a gestiuni serviciului de administrare a 

domeniului public şi privat. 

 

Având în vedere : 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice nr. P.9/791/03.07.2013; 

-   Expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

- Prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/2004, privind aprobarea reglementărilor – cadru de 

aplicare a O.G. nr. 71/2002. 

- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002 

- Prevederile Legii  213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

- Legea  273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare 

- În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. f) si 126 din Legea  215/2001 privind 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1.  Se  aprobă  modificarea Anexei 1 (Studiu de oportunitate) la H.C.L.S4 nr. 

109/27.06.2013. 

Art.2. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice şi Direcţia Economică vor 

aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

04.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 111/04.07.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 4 

 

 Consiliul Local  al Sectorului 4, 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Raportul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 

nr.ID107/04.04.2013;  

          Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevedrilor art. 23 alin.(2) lit. b) şi alin.(4) din Legea nr. 188/1999 privind statutul 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art.45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1  Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe 

Locale Sector 4 pentru anul  2013, conform anexei nr. 1. 

 

 Art. 2 Secretarul Sectorului 4  şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

04.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 112/04.07.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

locuinţă  P+1 E, pe un teren proprietatea d-ului MUNTEANU EMIL ŞI ELENA, 

în suprafaţă de 359,0 mp., situat în STR. POŞTALIONULUI nr. 53-55, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului si 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenesti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr. 839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţă P+1E pe un teren situat în STR. 

POŞTALIONULUI NR.53-55. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 359,0 mp.     

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

04.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 113/04.07.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

depozit frigorific, depozit ambalaje parter, pe un teren proprietatea  SC NEGRO 2000 SRL , în 

suprafaţă de  1675,0mp., situat în B-DUL METALURGIEI  nr. 78,  sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr. 839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000 . 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru depozit frigorific, depozit ambalaje parter pe 

un teren situat în B-dul Metalurgiei nr.78. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană juridică, în 

suprafaţă de 1675,0mp.    

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

04.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 114/04.07.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

edificare copertină şi garaj, extindere locuinţă P+2 E, pe un teren proprietatea lui Călinescu 

Mihaela Iuliana şi Popa Aurelia, persoane fizice, în suprafaţă de 300,0mp şi domeniul privat al 

Mun. Bucureşti în suprafaţă de 256,0mp, propus spre concesionare situat în 

Str.Cuza Voda nr.113-115-117, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr. 839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţă şi concesionare teren,  pe un teren 

situat în Str. Cuza Vodă nr.113-115-117. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoane fizice in 

suprafaţă de 300,0mp şi domeniului privat al Mun. Bucureşti în suprafaţă de 256,0mp.     

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

04.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 115/04.07.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.45/31.10.2012 privind schimbarea destinaţiei 

căminului de elevi B2, identificat ca fiind situat în Str.Aurel Perşu nr.89, în locuinţe sociale şi trecerea 

acestuia din administrarea Administaţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 în administrarea 

Consiliului Local Sector 4 

 

Consiliul Local Sector 4 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Analizând Referatul de specialitate nr. 227/03.07.2013 întocmit de Secretarul Sectorului 4; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În conformitate cu hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.45/31.10.2012; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. ,,f’’ din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă modificarea art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.  

45/31.10.2012 în sensul că adresa corectă este B-dul Metalurgiei Nr. 89, Sector 4 Bucureşti. 

 

 Art.2 Celelalte prevederi din hotărârea susprecizată rămân neschimbate. 

 

 Art.3 Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4 împreună cu direcţiile de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform 

competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

04.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 116/04.07.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea de 

LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, BIROURI ŞI SPAŢII COMERCIALE pe un teren proprietatea 

SC DOVA COM în suprafata de 381,88 mp  situat în Intrarea CIURULUI nr.18, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr. 839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

de LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, BIROURI ŞI SPAŢII COMERCIALE pe un teren proprietatea SC DOVA 

COM în suprafaţă de 381,88 mp  situat în Intrarea CIURULUI nr.18, sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

04.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 117/04.07.2013 
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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 vacantarea funcţiei de Viceprimar şi alegerea noului 

Viceprimar al Sectorului 4. 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

           Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti precum 

şi cererea nr. 235/09.07.2013, a d-lui Popescu Alexandru Leonte; 

Luând în considerare procesul verbal al Comisiei de validare privind alegerea Viceprimarului 

Sectorului 4; 

Având în vedere prevederile art.11 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin Legea nr. 673/2002; 

În temeiul art. 72 alin. 4  din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind administraţia publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Cu data prezentei, domnul POPESCU Alexandru Leonte, se eliberează din funcţia de 

Viceprimar al Sectorului 4  şi se constată vacantarea funcţiei  de Viceprimar al Sectorului 4. 

 Art.2. Se alege în funcţia de Viceprimar al Sectorului 4 domnul Daniel BĂLUŢĂ. 

          Art.3. Pe perioada exercitării mandatului domnul Viceprimar Daniel BĂLUŢĂ îşi păstrează şi 

statutul de consilier local, conform legii.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

09.07.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 118/09.07.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului de posturi la nivelul sectorului 4 

 

 Având în vedere:  

- prevederile O.U.G. nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea functionalităţii administraţiei 

publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din 

subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guverunului ori a ministerelor; 

- referatul de specialitate al Direcţiei Resurse Umane Informaţii şi Administrare personal nr. 

P.7/332/22.07.2013,  

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;  

- avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit. e din Legea nr.215/2001-privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă 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, Direcţia Resurse Umane, Informaţii şi 

Administrare Personal, precum şi conducătorii instituţiilor descentralizate din sectorul 4, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 119/29.07.2013 
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Anexa nr. 1 la HCL S4 nr. 119/29.07.2013 

 

 

 

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI 

din cadrul unităţii administrativ – teritoriale Sector 4 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii administrativ- teritoriale Număr de posturi aprobate 

1 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 4 

2495 

2 Poliţia Locală Sector 4 350 

 

3 Aparatul de Specialitate al Sectorului 4 312 

 

4 Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 4 

225 

5 Direcţia Generală de Administrare a Pieţelor 

Sector 4 

82 

6 Administraţia Domeniului Public  Sector 4 72 

7 Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor 

Sector 4 

60 

9 Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 61 

10 Centrul Cultural pentru UNESCO “Nicolae 

Bălcescu” 

 

20 

TOTAL 3677 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Daniel BĂLUŢĂ 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului 

Sector 4 Bucureşti 

 

 Având în vedere:  

- referatul de specialitate al Direcţiei Resurse Umane Informaţii şi Administrare personal nr. 

P.7/333/22.07.2013,  

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;  

- avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit. e din Legea nr.215/2001-privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Aparatului de Specialitate al 

Primarului Sectorului 4 în conformitate cu anexele nr.1*, şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Resurse Umane, Informaţii şi 

Administrare Personal, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

 

Nr.120/29.07.2013 

 

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

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea HCLS4 nr.37/28.02.2013 referitoare la transmiterea din 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Sector 4,  a imobilului în suprafaţă de 423,75 mp şi 

a terenului aferent, situat în incinta Colegiului Tehnic ”Miron Nicolescu” din B -dul. 

Metalurgiei nr.89 sector 4, Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

Având în vedere Referatul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului, cu nr. 113973/15.07.2013; 

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Ţinând seama de dispoziţiile art.45 alin.(3) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.f) din Legea 

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

ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se modifică art.1 din HCL nr.37/28.02.2013 ce va avea urmatorul cuprins:„Se aprobă 

transmiterea din administrarea Consiliului Local sector 4 în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, a imobilului în suprafaţă de  423,75 mp suprafaţă 

construită, respectiv 847,50 mp.suprafaţă desfaşurată şi terenul corespunzător în suprafaţă de 

1637 mp.conform Anexei planşă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, situate în incinta 

Colegiului Tehnic „Miron Nicolescu” din B-dul. Metalurgiei nr.89 sector 4, Bucureşti, conform 

anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 

Art.2. Se introduce un nou articol art.2^1 cu următorul cuprins:„Utilajul din punctul termic 

(centrala termică) ce deserveşte la încălzirea tuturor clădirilor din incintă , va rămane în 

administrarea Colegiului Tehnic „Miron Nicolescu”” cu acces la grupul sanitar pentru personalul de 

deservire. 

Art.3. Celelalte prevederi ale HCLS4 nr.37/28.02.2013 rămân neschimbate. 

 Art.4. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4, precum şi Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 29.07.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 121/29.07.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea contractării unui împrumut intern şi/sau extern în valoare de până la 175.994.299 lei 

sau echivalent euro, în vederea refinanţării împrumutului contractat de la B.C.R.  S.A. în baza contractului 

de credit nr. DM 38/24.07.2009 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Economice cu nr. 639/27.06.2013;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2) lit. b), art. 47, art. 63 alin. 

(1) lit. c) şi alin. (4) lit. c) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1), lit. f) şi g) şi art. 61, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 

privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea 

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

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a 

atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru investiţii; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale 

Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contractarea unei/unor finanţări rambursabile interne şi/sau externe în valoare de 

până la 175.994.299 lei sau echivalent euro, cu o perioadă de tragere de până la 1 an, cu o perioada de 

graţie de până la 4 ani şi cu o perioadă de maturitate de până la 15 de ani. 

 Art. 2. Contractarea finanţării/finanţărilor rambursabile prevăzute la Art. 1 se face pentru 

refinanţarea împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română S.A. în baza contractului nr. 

DM 38/24.07.2009, cu toate modificările şi completările în vigoare. 

 Art. 3. Din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti se asigură integral plata: 

a)serviciului anual al datoriei publice locale; 



158 

 

b)oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 

c)alte cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul menţionat la Art. 1. 

 Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite 

are obligaţia să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumutorilor Locale, precum şi orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia; 

b) valoarea finanţării/finanţărilor rambursabile contactate în valută de contract; 

c) gradul de îndatorare a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

d) durata serviciului datoriei pubice locale, cu precizarea perioadei de garanţie şi a perioadei de 

rambursare a finanţării rambursabile; 

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

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

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

trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

Art. 5. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

va garanta anual, va fi egal cu obligaţiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la 

acest împrumut, aferente anului respectiv. 

 (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului României 

şi acesta va fi plătit din bugetele locale şi/sau din împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale. 

 (3) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să semneze în numele şi 

pentru Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti acordul/acordurile de garantare a împrumutului/împrumuturilor 

şi să semneze în numele Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti toate documentele necesare obţinerii 

autorizării şi derulării finanţării/ finanţărilor rambursabile interne/externe. 

 Art. 6. Se împuterniceşte (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, să 

negocieze şi semneze, în numele şi pentru Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, contractul/contractele de 

împrumut intern şi/sau extern, precum şi orice alte modificări şi completări convenite de către părţile 

contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în 

legatură cu încheierea şi punerea în executare a contractului de împrumut intern/extern. 

 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Investiţii şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                  Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

 
Nr: 106 
Data: 04.07.2013                                                                                                      
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: 

“Extinderea spaţiilor de birouri necesare desfăşurării optime a 

activităţilor Primăriei Sectorului 6, Bucureşti” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Economice;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6. 

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

locale; 

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

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

Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Extinderea spaţiilor 

de birouri necesare desfăşurării optime a activităţilor Primăriei Sectorului 6, Bucureşti” şi indicatorii 

tehnico-economici aferenţi prezentaţi în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se va face din bugetul Consiliului Local 

Sector 6, după aprobarea listelor de investiţii potrivit legii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Investiţii şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                  Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 107 

Data: 04.07.2013                           

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

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind  îndreptarea erorii materiale din Anexa 3 care face parte integrantă din Anexa nr. 1 a H.C.L.S. 6 

nr. 102/20.06.2013 privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 din bugetul local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti a proiectului „Proiect de îmbunătăţire a serviciilor socio - medicale la Centrul 

multifuncţional de sănătate Sf. Nectarie - unitate socio-medicală” desfăşurat în parteneriat cu Asociaţia 

pentru Parteneriat şi Alianţe Strategice LIFEGATE 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Centrului 

multifuncţional de sănătate ”Sf. Nectarie” - unitate socio-medicală; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

Ţinând seama de:  

- H.C.G.M.B. nr. 162/31.05.2013 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu 

privire la cooperarea Centrului multifuncţional de sănătate ”Sf. Nectarie” cu Asociaţia pentru Parteneriat şi 

Alianţe Strategice LIFEGATE în vederea implementării proiectului ”Îmbunătăţirea serviciilor socio-

medicale”;  

- H.C.G.M.B. nr. 118/31.05.2013 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască cu 

privire la funcţionarea Centrului Multifuncţional de Sănătate “Sf. Nectarie” ca unitate socio-medicală în 

subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucureşti pentru 

perioada 2011-2018;  

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale;  

- Prevederile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale;  

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

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. (a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă îndreptarea erorii materiale din Anexa 3 care face parte integrantă din 

Anexa nr. 1 a H.C.L.S. 6 nr. 102/20.06.2013 în sensul modificării coloanei “Cost total 6 luni” a contribuţiei 

partenerului privat de la linia “Asistent manager integrare medicală” până la linia “Farmacist” prin 

multiplicarea cu 6 a coloanei “Cost unitate”. Menţionăm faptul că suma de 6.301.174 lei aprobată pentru 
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derularea proiectului “Îmbunătăţirea serviciilor socio-medicale” conform H.C.L. Sector 6 nr. 

102/20.06.2013 rămâne nemodificată. 

(2) Contribuţia partenerului privat Asociaţia pentru Parteneriat şi Alianţe Strategice LIFEGATE 

devine în urma multiplicării cu 6 a coloanei “Cost unitate”, 4.639.496 lei, rezultând un total general proiect 

de 10.940.670 lei. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Directorul General al Centrului multifuncţional de sănătate ”Sf. 

Nectarie” vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                  Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 108 

Data: 04.07.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de  

Administrare a Fondului Locativ Sector 6 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  

Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În baza Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 71/08.04.2013 privind aprobarea Organigramei - 

Anexa nr. 1 şi a Ştatului de funcţii - Anexa nr. 2 ale Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6; 

 În baza art. 81. alin. (2) lit. e) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  Direcţiei de Administrare a 

Fondului Locativ Sector 6, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ 

Sector 6 aprobat prin H.C.L. Sector 6 nr. 98/28.06.2011 îşi încetează aplicabilitatea odată cu aprobarea  

prezentului. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competenţelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                  Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 109 

Data: 04.07.2013      

 

                      

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

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrările de consolidare  

şi extindere a clădirii Colegiului Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii  

„Gheorghe Airinei” – sală de sport  

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

  Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

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

Locale, a H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, a H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost 

pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, a H.G. nr. 1061/2012 pentru modificarea anexei 

nr. 2.4 la Hotãrârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de 

investiţii finanţate din fonduri publice şi a Legii nr. 1/2011 privind legea educaţiei naţionale cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind lucrările de consolidare şi extindere a 

clădirii Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „Gheorghe Airinei” – sală de sport, aşa cum sunt 

prevăzuţi în Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Direcţia Economică din cadrul 

Primăriei Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                  Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 110 

Data: 04.07.2013         

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

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind desemnarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care fac parte din 

centrele bugetare Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”, Liceul Tehnologic “Costin C. Kiriţescu” şi  

Colegiul Naţional “Elena Cuza”, ca ordonatori terţiari de credite 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 lit. (e) şi art. 97 alin. (2) lit. b), art. 110 alin. (1)  şi alin. (2) din 

Legea nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare; art. 20 din Legea 

nr. 500/11.06.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; art. 21, art. 22 şi art. 

32 alin. (7), alin. (8), alin. (9) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 11/2012 privind organizarea reţelei 

şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1, art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 alin. (4), din 

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

ulterioare; 

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Până la data de 01.10.2013 unităţile de învăţământ de stat din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti enumerate în  Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre se desemnează ordonatori terţiari de credite. 

Art. 2. În termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentei hotărâri, directorii unităţilor de 

învăţământ din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, neînregistrate fiscal, vor completa şi depune la 

Serviciul Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6 din Drumul Taberei nr. 18, formularul “004” – 

declaraţia de înregistrare fiscală (în două exemplare) însoţită de actul de înfiinţare şi/sau actul de 

funcţionare şi/sau actul de spaţiu în vederea obţinerii certificatului de înregistrare fiscală a unităţii şcolare. 

Art. 3. Posturile de administrator de patrimoniu/financiar de la centrele bugetare Liceul Teoretic 

“Tudor Vladimirescu”, Liceul Tehnologic “Costin C. Kiriţescu” şi  Colegiul Naţional “Elena Cuza” vor fi 

transformate în posturi de administrator financiar şi vor fi redistribuite în cadrul centrelor bugetare 

conform Anexei nr. 2. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe 

raza Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

  (2) Comunicarea prezentei hotărâri către directorii unităţilor de învăţământ din Sectorul 6 se va 

face de către Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar al Sectorului 6. 
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 (3) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                  Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 111 

Data: 04.07.2013                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

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

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 321”, Sector 6 

pentru extindere şi supraetajare locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 360 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - “Calea 

Giuleşti nr. 321”,  Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

13038/7/6;22/04/2013 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită 

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012;           

  În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Calea Giuleşti nr. 321”, Sector 6, pentru extindere 

şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 360 m.p., proprietate privată persoană juridică. 

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

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                  Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 112 

Data: 04.07.2013                           
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Cărămidăriei nr. 22A”, Sector 6 pentru 

construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 264,47 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - “Intrarea 

Cărămidăriei nr. 22A”,  Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

10650/7/4;22/04/2013 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită 

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012;           

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Intrarea Cărămidăriei nr. 22A”, Sector 6, pentru 

construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 264,47 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

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

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef  vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                  Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 113 

Data: 04.07.2013                           
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 33”, Sector 6 

pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 153 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - “Calea 

Giuleşti nr. 33”,  Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

12316/7/5;22/04/2013 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungita 

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012;           

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Calea Giuleşti nr. 33”, Sector 6, pentru construire 

locuinţă pe un teren în suprafaţă de 153 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

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

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în 

discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                  Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 114 

Data: 04.07.2013                           
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SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE 

AUTORITATEA MUNICIPALĂ DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE BUCUREŞTI 

 

SUMAR 

  
Decizia nr. 14/23.07.2013 privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C2 – Timpul 

de realizare de noi branşamente la conductele de apă / sau racorduri la canalizare……………………………………………… 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C2 – 

Timpul de realizare de noi branşamente la conductele de apă / sau racorduri la canalizare 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C2 – Timp de 

realizare de noi branşamente la conductele de apă /sau racorduri la canalizare, transmis la AMRSP de 

către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr.10092642/05.07.2013, înregistrată la AMRSP cu nr. 

879/05.07.2013; 

Ţinând seama de informaţiile şi copiile documentelor obţinute în urma verificărilor efectuate de 

reprezentatul AMRSP în ziua de 16 iulie 2013 în locaţiile SC Apa Nova Bucureşti SA; 

Având în vedere Referatul nr. 958/18.07.2013 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu C2, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48, din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

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

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile 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 Deciziile Consiliului Executiv al ARBAC nr. 41/2003, nr. 23/2004, nr. 37/2004, nr. 

18/2006, nr. 16/2007, nr. 8/2008, nr. 4/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 9/2010, nr. 

7/2011 şi nr. 8/2012;  

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 Adiţional la Statut, aprobat prin 

HCGMB nr.112/2012. 

Ţinând cont de Procesul verbal al şedinţei Consiliului Executiv al AMRSP din 23.07.2013; 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C2 – Timp de 

realizare de noi branşamente la conductele de apă /sau racorduri la canalizare, pentru cererile 

înregistrate în perioada 27.03.2012 ÷ 26.03.2013, şi tratate în perioada de Evaluare a Continuării 

Conformităţii, respectiv 28.06.2012 ÷ 27.06.2013, prezentată în Anexă* şi care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de SC Apa Nova Bucureşti SA sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund realităţii, 
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va putea determina revizuirea punctului de vedere al AMRSP privind aprobarea Scrisorii de Certificare a 

Conformităţii.  

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 
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