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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 PRIMAR GENERAL 

 

DISPOZIłIE 

 

Nr. 334 din 02.04.2013  

 

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

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

trimestrul II 2013 

 

 Având în vedere referatul DirecŃiei Venituri nr. 4591/27.03.2013; 

  

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

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

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

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

 

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

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE: 

 

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

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

2,29% faŃă de cel aferent trimestrului I 2013, potrivit anexei care face parte integrantă din dispoziŃie. 

 

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

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

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

indexare aferent trimestrului II 2013. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TOMA TUDOR  
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

 DirecŃia Generală Economică 

 DirecŃia Venituri 

 

ANEXĂ LA DISPOZIłIA NR. 34 DIN 02.04.2013 A PRIMARULUI  

GENERAL PRIVIND INDEXAREA CHIRIILOR PENTRU SPAłII CU ALTĂ  

DESTINAłIE DECÂT ACEEA DE LOCUINłĂ AFLATE ÎN  

ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI  

BUCUREŞTI, PENTRU TRIMESTRUL II 

 

 

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

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

Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul II 2013 este de 2,29% faŃă de nivelul chiriilor stabilite în trimestrul 

I 2013 potrivit următorului calcul : 
 
 
 

Număr 

curent 

Indicele preŃurilor de consum 

pentru luna Decembrie -2012 faŃă 

de Noiembrie-2012 

Indicele preŃurilor de consum  

pentru luna Ianuarie-2013  

faŃă de Decembrie-2012 

Indicele preŃurilor de consum pentru 

luna Februarie - 2013 

faŃă de Ianuarie-2013 

 

1. 

 

100,60 

 

101,34 

 

100,34 

  

  

 

 

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

 

 100,60%x101,34%x100,34%=102,29% – 100% = 2,29% 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificări şi completări în unele anexe ale Hotărârii CGMB nr. 129/27.04.2013 privind aprobarea 

bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale Economice - DirecŃia Buget; 

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

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

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

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă modificările şi completările în anexele la bugetul propriu al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2013, aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 129/2013, detaliate în anexa* care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Primarul General al Municipiului Bucureşti va introduce modificările în bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2013 şi în anexele la buget. 

 

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

din data de 28 iunie 2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,28.06.2013. 

Nr. 179 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Primarului General al Municipiului Bucureşti în vederea îndeplinirii procedurilor 

legale, urmare a exercitării dreptului de preemŃiune pentru imobilul situat în str. Lipscani nr. 18-20, sector 

3, precum şi încheierea actelor şi tranzacŃiilor necesare pentru schimbul între imobilul situat în Calea 

Victoriei nr. 15, sector 3, proprietatea Municipiului Bucureşti şi imobilul situat în str. Lipscani nr. 18-20, 

sector 3, proprietatea SC Banca Comercială Română SA, cu plata sultei stabilită prin raportul de 

evaluare, în vederea implementării Programului Multianual „Pinacoteca Municipiului Bucureşti", aprobat 

prin Hotărârea CGMB nr. 134/2012 

 

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

specialitate comun al DirecŃiei Patrimoniu şi al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii; 

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

General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit c), art. 45 alin, (3) şi art. 121 alin. (4) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să îndeplinească procedurile 

legale, urmare a exercitării dreptului de preemŃiune pentru imobilul situat în str. Lipscani nr. 18-20, sector 

3. 

 Art.2 Se aprobă schimbul între imobilul situat în Calea Victoriei nr. 15. sector 3. proprietatea 

Municipiului Bucureşti şi imobilul situat în str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, proprietatea S.C. Banca 

Comercială Română SA., cu plata sultei stabilite în raportul de evaluare a imobilelor, întocmit de 

evaluator autorizat Gheorghe Licurici, în vederea implementării Programului Multianual „Pinacoteca 

Municipiului Bucureşti", aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr.134/2012. 

 Art.3 Se însuşeşte raportul de evaluare a imobilelor prevăzute la art. 2, întocmit de evaluator 

autorizat Gheorghe Licurici, prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să negocieze condiŃiile şi 

termenii de plată a sultei prevăzute la art. 2. 

 Art.5 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

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

din data de 28.06.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.06.2013. 

Nr. 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 darea în folosinŃă gratuită către Primăria Sector 5 a imobilului situat în str. Constantin Mille nr. 10, 

sector 1, pe durata consolidării sediului Primăriei Sector 5 din B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5 

 

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

specialitate comun al DirecŃiei Patrimoniu şi al AdministraŃiei Fondului Imobiliar; 

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

General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de: 

- adresa nr. 30005/10.10.2012 a Primăriei Sector 5 prin care solicită acordarea unui spaŃiu în care să îşi 

desfăşoare activitatea pe toată perioada în care clădirea situată în B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, 

sector 5 se va afla în consolidare; 

- adresa nr. 25865/25.06.2013 a AdministraŃiei Fondului Imobiliar prin care s-a propus imobilul situat în 

str. Constantin Mille nr. 10, sector 1. 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 124 din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă darea în folosinŃă gratuită către Primăria Sector 5 a imobilului situat în str. 

Constantin Mille nr. 10, sector 1 pe durata consolidării sediului actual al Primăriei Sector 5 din B-dul 

Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5. 

 Art.2 Imobilul prevăzut la art.1 are elementele de identificare prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 (1) Predarea-primirea imobilului prevăzut la art.1 se va face prin protocol încheiat între 

AdministraŃia Fondului Imobiliar şi Primăria Sector 5, după finalizarea lucrărilor de amenajare şi punere în 

funcŃiune. 

 (2) Lucrările de amenajare şi punere în funcŃiune se realizează de către AdministraŃia Fondului 

Imobiliar, în conformitate cu AutorizaŃia de construire nr.729/1041367 din 12.10.2012 emisă de Primăria 

Municipiului Bucureşti. 

 Art.4 Primăria Sector 5 va suporta, de la data preluării imobilului, cheltuielile necesare folosinŃei 

acestuia. 

 Art.5 Imobilul prevăzut art. 1 din prezenta hotărâre se exclude din lista spaŃiilor care se pot vinde în 

temeiul Legii nr. 550/2002, aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 109/2003. 

 Art.6 Primarul General, prin direcŃiile din cadrul aparatului de specialitate, AdministraŃia Fondului 

Imobiliar şi Primăria Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 28 iunie 2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.06.2013. 

Nr.181  

 

 

 

 

 

 

Anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 181/28.06.2013 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Amplasament imobil Elemente de identificare DestinaŃia Durata de dare în folosinŃă 

gratuită 

1. Str. Constantin Mille nr. 10, 

sector 1, Bucureşti 

S teren = 618,94 mp. 

S const desf = 2021.39 

mp.(din măsurători 

cadastrale) 

Sediu Pe durata consolidării 

imobilului situat în B-dul 

Regina Elisabeta nr. 29-31, 

sector 5 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alocarea sumei de 700,0 mii lei din bugetul ASSMB aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 129/2013, 

pentru Institutului NaŃional de Cercetare - Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" 

pentru lansarea producŃiei vaccinului antituberculos (BCG) 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale Economice - DirecŃia Buget, referatul AdministraŃiei Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale şi adresa Institutului NaŃional de Cercetare -Dezvoltare pentru Microbiologie şi 

Imunologie Cantacuzino; 

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

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

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuŃii şi competenŃe 

exercitate de Ministerul SănătăŃii Publice către autorităŃile administraŃiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 (1) Se aprobă alocarea sumei de 700,0 mii lei, sprijin pentru reluarea producŃiei vaccinului 

antituberculos BCG, Institutului NaŃional de Cercetare - Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie 

"Cantacuzino", din bugetul ASSMB aprobat prin Hotărârea CCMB 129/2013. 

 (2) Se înscrie suma în bugetul ASSMB pe anul 2013, la Titlul 55 Alte transferuri, alineatul 55.01.18 

Alte transferuri curente interne prin diminuarea cu aceeaşi sumă de la titlul 51 Transferuri către instituŃii 

publice alineatul 51.01.01. 

 Art.2 DirecŃia Generală Economică şi AdministraŃia Spitalelor şi Serviciilor Medicale vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

din data de 28 iunie 2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.06.2013. 

Nr. 182 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului propriu al RADET Bucureşti pe anul 2013 

 

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

specialitate comun al DirecŃiei Generale de Infrastructură şi Servicii Publice, DirecŃiei UtilităŃi Publice, 

DirecŃiei Buget şi AutorităŃii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP); 

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

avizul Comisiei juridice şi de disciplină 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; 

- OUG nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare Ia nivelul unor operatori economici, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 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 administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al RADET Bucureşti pe anul 2013 prevăzut în 

anexele 1 - 9, cu menŃinerea nivelului subvenŃiei de la bugetul propriu al Municipiului Bucureşti, la suma 

de 487.000.000 lei, în conformitate cu Hotărârea CGMB nr. 129/2013. 

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

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

RADET Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 28 iunie 2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.06.2013. 

Nr. 183 

 

 

 

 

*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 de Administrare al Consiliului de AdministraŃie  

al Regiei Autonome de DistribuŃie a Energiei Termice - RADET Bucureşti 

 

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

comun de specialitate al DirecŃiei Generale de Infrastructură şi Servicii Publice şi AutorităŃii Municipale de 

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP); 

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

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

 łinând cont de prevederile Hotărârii CGMB nr. 97/2013 privind numirea membrilor în Consiliul de 

AdministraŃie al Regiei Autonome de DistribuŃie a Energiei Termice; 

 În conformitate cu prevederile art. 13 din OUG 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 administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul de Administrare al Consiliului de AdministraŃie al Regiei Autonome de 

DistribuŃie a Energiei Termice - RADET Bucureşti, prezentat în anexa* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

membrii Consiliului de AdministraŃie al RADET Bucureşti, Autoritatea Municipală de Reglementare a 

Serviciilor Publice (AMRSP) şi RADET Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 28 iunie 2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.06.2013. 

Nr. 184 

 

 

 

*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 Teatrului de AnimaŃie łăndărică, în calitate de membru fondator, la 

constituirea ASSlTEJ România - AsociaŃia InternaŃională de Teatru pentru Copii şi Tineret 

 

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

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

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

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de solicitarea Teatrului de AnimaŃie łăndărică nr. 990/19.02.2013; 

 În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaŃii şi fundaŃii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă înfiinŃarea ASSITEJ România - AsociaŃia InternaŃională de Teatru pentru Copii şi 

Tineret, ca AsociaŃie - persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial. 

 Art.2 Se aprobă participarea Teatrului de AnimaŃie łăndărică, în calitate de asociat - membru 

fondator la constituirea AsociaŃiei definite la art. 1. 

 Art.3 Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul AsociaŃiei prevăzută la art. 1, conform anexelor 1 şi 2 la 

prezenta hotărâre. 

 Art.4 Se aprobă alocarea sumei de 800 lei din bugetul aprobat al Teatrului de AnimaŃie łăndărică, 

reprezentând aportul acestuia la constituirea patrimoniului iniŃial al AsociaŃiei. 

 Art.5 Se aprobă folosirea ca sediu al AsociaŃiei, a camerei nr. 8 din sediul Teatrului de AnimaŃie 

łăndărică din Municipiul Bucureşti, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 24, etaj 4, sector 1. 

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

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

Teatrul de AnimaŃie łăndărică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 28.06.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.06.2013 

Nr. 185 

 

*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 participării Teatrului de AnimaŃie łăndărică, în calitate de membru fondator, la 

constituirea UNIMA România -Uniunea InternaŃională de Teatru cu Păpuşi şi Marionete 

 

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

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

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

cooperare şi asociere cu alte autorităŃi publice şl avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de solicitarea Teatrului de AnimaŃie łăndărică nr. 991/19.02.2013; 

 În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaŃii şi fundaŃii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă înfiinŃarea UNIMA România - Uniunea InternaŃională de Teatru cu Păpuşi şi 

Marionete, ca AsociaŃie - persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial. 

 Art.2 Se aprobă participarea Teatrului de AnimaŃie łăndărică, în calitate de asociat - membru 

fondator la constituirea AsociaŃiei definite la art. 1. 

 Art.3 Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul AsociaŃiei prevăzută la art. 1, conform anexelor 1 şi 2 la 

prezenta hotărâre. 

 Art.4 Se aprobă alocarea sumei de 800 lei din bugetul aprobat al Teatrului de AnimaŃie łăndărică, 

reprezentând aportul acestuia la constituirea patrimoniului iniŃial al AsociaŃiei 

 Art.5 Se aprobă folosirea ca sediu al AsociaŃiei, a camerei nr. 10 din sediul Teatrului de AnimaŃie 

łăndărică din Municipiul Bucureşti, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 24, etaj 4, sector 1. 

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

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

Teatrul de AnimaŃie łăndărică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 28.06. 2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.06.2013. 

Nr. 186 

 

 

*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 Acordului de Asociere încheiat între DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti şi ARAS - AsociaŃia Română Anti - SIDA pentru derularea proiectului ,,Un pas 

înainte pentru integrarea socială a persoanelor vulnerabile din Bucureşti" 

 

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

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

Socială a Municipiului Bucureşti; 

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

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

- Legii nr. 292/2011 a asistenŃei 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 administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Municipiului Bucureşti şi ARAS - AsociaŃia Română Anti - SIDA pentru derularea proiectului „Un pas 

înainte pentru integrarea socială a persoanelor vulnerabile din Bucureşti" conform anexei 1. 

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

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

prevăzut în anexa 3. 

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

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

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

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 28.06.2013 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.06.2013 

Nr. 187 

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



19 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind cooperarea Consiliului Local Sector 6 prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6 cu AsociaŃia Partida Romilor Pro-Europa în vederea implementării în comun a 

proiectului ,,Acte de identitate o şansă la integrare a cetăŃenilor de etnie romă  

din comunitatea Sectorului 6 

 

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

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

Socială a Municipiului Bucureşti; 

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

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenŃei sociale şi ale Legii nr. 116/2002 

privind combaterea marginalizării sociale; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la cooperarea, prin 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 cu AsociaŃia Partida Romilor Pro-

Europa în vederea implementării în comun a proiectului „Actele de identitate o şansă la integrare a 

cetăŃenilor de etnie romă din comunitatea Sectorului 6". 

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

Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 28 iunie 2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.06.2013. 

Nr. 188 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.121/2010 

privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării  

terenurilor virane în Municipiul Bucureşti 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia UtilităŃi Publice; 

 Văzând raportul Comisiei pentru igienizare şi salubritate şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare al localităŃilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului A.N.R.S.C. nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului - Cadru al serviciului de 

salubrizare a localităŃilor; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a 

serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale 

Municipiului Bucureşti; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 234/2010 privind aprobarea Programului Integrat de Gestionare a CalităŃii 

Aerului în Municipiul Bucureşti revizuit 2010; 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenŃiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pet. 14, art 45 alin. (1) şi art. 85 din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art. l Art. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 121/2010 se modifică şi va avea următorul conŃinut: 
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 "Persoanele fizice şi juridice deŃinătoare de terenuri au obligaŃia să asigure îngrădirea, 

salubrizarea, înierbarea şi igienizarea terenurile aflate în proprietatea sau administrarea lor". 

 Art. ll Art. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 121/2010 se modifică şi va avea următorul conŃinut: 

 "Nerespectarea art. 1 şi art. 2 constituie contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă cuprinsă între 

500 - 1.500 lei pentru persoanele fizice şi cu 1.000 - 2.000 lei pentru persoanele juridice". 

 Art. lll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr.121/2010 rămân neschimbate. 

 Art. IV Prezenta hotărâre intră în vigoare în 30 de zile de la data aducerii la cunoştinŃa publică. 

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

şi Primăriile Sectoarelor 1 - 6  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 28.06.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.06.2013. 

Nr. 189 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.122/2010 

privind aprobarea unor măsuri şi acŃiuni pentru organizările de şantiere de construcŃii şi demolări din 

Municipiul Bucureşti 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia UtilităŃi Publice; 

 Văzând raportul Comisiei pentru igienizare salubritate şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare al localităŃilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a 

serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale 

Municipiului Bucureşti; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 234/2010 privind aprobarea Programului Integrat de Gestionare a CalităŃii 

Aerului în Municipiul Bucureşti revizuit 2010; 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenŃiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pet. 14, art. 45  alin (1) şi art. 85 din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art. I După art. 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 122/2010, se introduce un nou articol, art. 41 care va 

avea următorul cuprins: 

 „Art 41 (1) Persoanele fizice/juridice care asigură organizarea de şantier trebuie să asigure 

spălarea zilnică sau ori de câte ori este necesar în timpul unei zile, a arterei pe care se află şantierul, atât 

pe toată zona aferentă şantierului, cât şi pe o distanŃă de cca. 300 m, în ambele direcŃii, faŃă de limita 

acestuia. 

 (2) OperaŃiunea de spălare se va realiza, contra cost, în baza unui contract, de către un operator 

de salubrizare autorizat de către Primăria Municipiului Bucureşti". 
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 Art. II Art. 6 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 122/2010 se modifică şi  va avea următorul cuprins: 

 „Art. 6 Nerespectarea art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 41 şi art. 5 constituie contravenŃie şi se 

sancŃionează cu amendă cuprinsă între 1.000 - 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv între 3.000 - 

5.000 lei pentru persoanele juridice". 

 Art. Ill Art. 8 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 122/2010 se abrogă. 

 Art. IV Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 122/2010 rămân neschimbate. 

 Art. V Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinŃă 

publică. 

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

şi Primăriile Sectoarelor 1 - 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 28.06.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.06.2013. 

Nr. 190 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.123/2010 

privind unele măsuri de asigurare a salubrizării prin spălarea cu jet de apă sub presiune a carosabilului 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia UtilităŃi Publice; 

 Văzând raportul Comisiei pentru igienizare şi salubritate şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităŃilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

-   Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului A.N.R.S.C. nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului - Cadru al serviciului de 

salubrizare a localităŃilor, 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a 

serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale 

Municipiului Bucureşti; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 234/2010 privind aprobarea Programului Integrat de Gestionare a CalităŃii 

Aerului în Municipiul Bucureşti revizuit 2010; 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenŃiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (1) şi art. 85 din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

  

 Art. I Art. 3 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 123/2010 se modifică şi  va avea următorul cuprins: 

 „Art. 3 (1) FrecvenŃa de efectuare a operaŃiei de spălare cu jet de apă va fi conform programelor 

elaborate de operatorii de salubrizare, aprobate de Primăriile Sectoarelor 1 - 6 şi avizate de Primăria 

Municipiului Bucureşti. 

 (2) Intervalul orar pentru efectuarea operaŃiei de spălare cu jet de apă va fi, cu precădere, între 

orele 22,00 - 6,00. 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 123/2010 rămân neschimbate. 
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 Art. Ill Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinŃa 

publică. 

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

şi Primăriile Sectoarelor 1 - 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 28.06.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.06.2013. 

Nr. 191 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii CGMB nr. 39/16.03.2006 privind atribuirea imobilului situat în Bucureşti, str. 

Scarlat Vârnav nr. 30, sector 6, în folosinŃă gratuită, AsociaŃiei Samusocial din România, pe termen de 10 

ani - perioada derulării proiectului - în vederea înfiinŃării unui adăpost de noapte şi ambulanŃă Socială 

pentru persoanele adulte fără adăpost din Bucureşti 

 

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

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

Socială a Municipiului Bucureşti; 

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

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

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenŃei sociale şi ale Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 (1) Se revocă dreptul de folosinŃa gratuită al AsociaŃiei Samusocial din România asupra 

imobilului situat în Bucureşti, str. Scarlat Vârnav nr. 30. Sector 6, acordat prin Hotărârea CGMB nr. 

39/2006. 

 (2) Imobilul compus din teren şi construcŃie va fi preluat şi administrat de AdministraŃia Fondului 

Imobiliar. 

 Art.2 Hotărârea CGMB nr. 39/2006 privind atribuirea imobilului situat în Bucureşti, str. Scarlat 

Vârnav nr. 30, sector 6, în folosinŃa gratuită AsociaŃiei Samusocial, pe termen de 10 ani - perioada 

derulării proiectului - în vederea înfiinŃării unui Adăpost de noapte şi AmbulanŃă Socială pentru 

persoanele adulte fără adăpost din Bucureşti, precum şi orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri, 

se abrogă. 

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

AdministraŃia Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 28.06.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.06.2013 

Nr.192 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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

sectorului de drum naŃional, având indicativul DN 1 km 7+535-km 11+938, din domeniul public al statului 

şi administrarea Departamentului pentru Proiecte de infrastructură şi investiŃii străine în domeniul public 

al Municipiului Bucureşti şi administrarea AdministraŃiei Străzilor 

 

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

specialitate al DirecŃiei Patrimoniu; 

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

General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de: 

- Solicitarea nr. 18492/20.03.2013 a Companiei NaŃionale de Autostrăzi şi Drumuri NaŃionale din 

România S.A.; 

- Procesul verbal de recepŃie finală nr. 5563/24.01.2013 a lucrării „Fluidizarea traficului pe DN1 între 

km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră din zona de nord a Municipiului Bucureşti - Obiectiv 1A + 1B - 

Lărgire DN1 între Aeroportul Băneasa (km 7 + 535) - Pasaj Otopeni (km 11 + 938) "; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 221 alin. (2) din OrdonanŃa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea sectorului de 

drum naŃional, având indicativul DN 1 km 7 + 535 - k m  11 + 938, din domeniul public al statului şi 

administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi InvestiŃii Străine în domeniul public al 

Municipiului Bucureşti şi administrarea AdministraŃiei Străzilor. 

 Art 2 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin grija 

Secretarului General al Municipiului Bucureşti. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

din data de 28.06.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.06.2013. 

Nr.193 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scoaterea din proprietatea publică a unor construcŃii situate în incinta Spitalului Clinic de Copii „Dr. 

Victor Gomoiu", în vederea demolării 

 

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

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

Medicale Bucureşti; 

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

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

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

administrativ-teritoriale; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

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

Municipiului Bucureşti, a corpurilor de construcŃii C4, C5, C6, C7 C8, înscrise în Cartea Funciară - Oficiul 

de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti Sectorul 2 - cu nr.216729 (nr. CF vechi 96929, nr. 

cadastral vechi 18905), aflate în incinta Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu", situat în Bucureşti, 

Bulevardul Basarabia nr.21. Sector 2, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

face în vederea scoaterii din funcŃiune şi casării acestora. 

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

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

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

completările ulterioare 

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

Serviciilor Medicale Bucureşti. 

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

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

vederea actualizării datelor din evidenŃele cantitativ-valorice. 

 Art.6 Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei 

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

AdministraŃia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu", vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 28.06.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.06.2013 

Nr. 194 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.1 la H.C.G.M.B. nr.194/28.06.2013 

 

 

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

vederea scoaterii din funcŃiune şi casării acestora, situate în incinta Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor 

Gomoiu" din Bulevardul Basarabia nr.21, sector 2, intabulate în Cartea Funciară nr.216729 (provenită din 

conversia CF nr. vechi 96929 şi a numărului cadastral vechi 18905): 

 

Denumire corp 

construcŃie 

Descriere corp construcŃie SuprafaŃă 

construită la sol 

SuprafaŃă construită 

desfăşurată 

Corp C4 Centrală termică 146,94 mp 168,44 mp 

Corp C5 Atelier mecanic şi prosectură 237,31 mp 237,31 mp 

Corp C6 Corp administrativ 110,75 mp 432,44 mp 

Corp C7 StaŃie de oxigen 9,01 mp 9,01 mp 

Corp C8 Magazie alimente 

semiîngropată 

79,91 mp 79,91 mp 

 



30 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scoaterea din proprietatea publică a unor construcŃii situate în incinta Spitalului Clinic de 

Ortopedie – Traumatologie şi TBC Osteoarticular „Foişor”, în vederea demolării 

 

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

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

Medicale Bucureşti; 

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

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

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

administrativ-teritoriale; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

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

Municipiului Bucureşti, a corpurilor de construcŃii B, C, C4, C5 şi C6, înscrise în Cartea Funciară - Oficiul 

de Cadastru Publicitate Imobiliară Bucureşti Sectorul 2 - cu nr. 214998 (nr. CF vechi 86495, nr. cadastral 

vechi 17877), aflate în incinta Spitalului Clinic de Ortopedie - Traumatologie şi TBC Osteoarticular 

„Foişor", situat în Bucureşti, Bulevardul Ferdinand, nr. 35-37, sector 2, identificate potrivit anexelor nr.1 şi 

2. 

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

face în vederea scoaterii din funcŃiune şi casării acestora 

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

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

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

completările ulterioare. 

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

Serviciilor Medicale Bucureşti. 

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

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

vederea actualizării datelor din evidenŃele cantitativ-valorice. 

 Art.6 Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 Art.7 Anexele nr. 1* şi nr. 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.8 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, 

AdministraŃia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Spitalul Clinic de Ortopedie - Traumatologie şi 

TBC Osteoarticular „Foişor", vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 28.06.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.06.2013. 

Nr. 195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 scoaterii din funcŃiune, casarea şi demolarea imobilelor situate în str. Haralambie 

Botescu nr.11 şi nr. 12, sector 1, în vederea relocării (translatării) pentru continuarea şi finalizarea lucrării 

de utilitate publică Dublarea Diametralei N-S pe tronsonul Buzeşti-Berzei-Vasile Pârvan. Etapa 1 din 

tronsonul Buzeşti-Berzei-Vasile Pârvan-B.P.Haşdeu-Uranus-Calea Rahovei 

 

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

comun de specialitate al DirecŃiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice şi al AdministraŃiei Fondului 

Imobiliar; 

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

General al Municipiului BucureşŃi; 

 Luând în considerare; 

- Adresa nr. 298/10.02.2011 a SC ROM VIAL SA; 

- Adresa nr. 25901/25.06.2013 a AdministraŃiei Fondului Imobiliar; 

- AutorizaŃia de construire nr.489/6459/27.07.2012 şi AutorizaŃia de Construire nr. 

490/6458/27.07.2012 privind desfiinŃare imobil de la adresa Haralambie BOTESCU nr.11 şi nr. 12, sector 

1 în vederea relocării (translatării) Halei "MATACHE", ambele emise de P.M.B. 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se aprobă scoaterea din funcŃiune, casarea şi demolarea imobilelor situate în str. Haralambie 

Botescu nr.11 şi nr. 12, sector 1, în vederea relocării (translatării) pentru continuarea şi finalizarea lucrării 

de utilitate publică „Dublarea Diametralei N-S pe tronsonul Buzeşti-Berzei-Vasile Pârvan, etapa 1 din 

tronsonul Buzeşti-Berzei-Vasile Pârvan-B.P.Haşdeu-Uranus-Calea Rahovei. 

 Art.2 Terenul rămas liber urmare demolării va fi inclus în inventarul bunurilor aparŃinând domeniului 

public al Primăriei Municipiului Bucureşti. 

 Art.3 Imobilul prevăzut la art.1 se identifică conform planului anexă* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art 4 Imobilul (spaŃiile comerciale şi de prestări servicii) de la adresa menŃionată la art. 1 din 

prezenta hotărâre se exclude din lista spaŃiilor care se pot vinde în temeiul Legii nr. 550/2002. 

 Art 5 DirecŃiile 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 şedinŃa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

din data de 28.06.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.06.2013. 

Nr. 196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 modificarea componenŃei AutorităŃii Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului 

Bucureşti 

 

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

specialitate ai DirecŃiei Juridic; 

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

Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa AutorităŃii Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti nr. 

474/03.06.2013, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 2201/6/03.06.2013 şi la DirecŃia AsistenŃă 

Tehnică şi Juridică sub nr. 2279/06.06.2013; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei 

Române, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a autorităŃii teritoriale de ordine publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 7, alin. (9) şi art. 45 alin. (1) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se validează domnul comisar şef de poliŃie Pruteanu Mihai, Director general al DirecŃiei 

Generale de PoliŃie a Municipiului Bucureşti ca membru al AutorităŃii Teritoriale de Ordine Publică a 

Municipiului Bucureşti, în locul domnului Dragotă Marius Cătălin. 

 Art. 2 Anexa la Hotărârea C.G.M.B nr. 96/2012, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 115/2013 

se modifică în mod corespunzător. 

 Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/2012 rămân neschimbate. 

 Art. 4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 115/2013 se abrogă. 

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

şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 28 iunie 2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.06.2013. 

Nr. 197 
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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 

cu suprafaŃa de 25.570,66 mp, din incinta Detaşamentului de pompieri "Apărătorii Patriei” din cadrul 

Inspectoratului, pentru SituaŃii de UrgenŃă "Dealu Spirii" al Municipiului Bucureşti din proprietatea publică 

a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public  al Municipiului  Bucureşti 

şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art 1 (1) Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri de guvern privind trecerea 

terenului cu suprafaŃa de 25.570,66 mp, din incinta Detaşamentului de pompieri "Apărătorii Patriei” din 

cadrul Inspectoratului, pentru SituaŃii de UrgenŃă "Dealu Spirii" al Municipiului Bucureşti din proprietatea 

publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al Municipiului 

Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în vederea realizării 

obiectivului de investiŃii „Poligonul de pregătire pentru răspunsul în situaŃii de urgenŃă la nivelul 

Municipiului Bucureşti”. 

 (2) terenul se identifică conform anexei 1 (datele de identificare) şi anexei 2 (plan scara 1:1000) 
 Art. 2. FinanŃarea investiŃiei se va realiza din bugetul local, precum şi din alte surse legal 

constituite, după caz. 

 Art 3 (1) Predarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părŃile 

interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în 

vigoare a hotărârii de guvern privind transmiterea terenului. 

 (2) În termen de 30 de zile de la preluarea terenului se va proceda la înscrierea în cartea funciară a 

dreptului de proprietate publică în favoarea Municipiului Bucureşti şi a dreptului de administrare în 

favoarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în condiŃiile legii. 

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

 Art 5 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

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

din data de 28.06.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.06.2013. 

Nr. 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea „Planului Comitetului Municipiului Bucureşti pentru SituaŃii de UrgenŃă pe anul 2013" 

privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaŃiilor de urgenŃă 

 

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

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

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

cadrul Consiiiului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecŃia civilă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 8 şi art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă „Planul Comitetului Municipiului Bucureşti pentru SituaŃii de UrgenŃă pentru 

asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaŃiilor de urgenŃă pe anul 

2013", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Planul va fi dus la îndeplinire de către instituŃiile şi serviciile publice de interes local ale 

Municipiului Bucureşti şi de direcŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, cuprinse 

în Plan, numai în caz de situaŃii de urgenŃă, în funcŃie de bugetele alocate de către aceste instituŃii pentru 

situaŃii de urgenŃă. 

 

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

din data de 28.06.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.06.2013 

Nr. 199 

 

 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttrraaccttăărriiii  uunneeii//uunnoorr  ffiinnaannțțăărrii  rraammbbuurrssaabbiillee  iinntteerrnnee  șșii//ssaauu  eexxtteerrnnee  îînn  vvaallooaarree  

ddee  ppâânnăă  llaa  229900..228877..779977  lleeii  ssaauu  eecchhiivvaalleenntt  eeuurroo,,  ppeennttrruu  rreeffiinnaannțțaarreeaa  îîmmpprruummuuttuulluuii  iinntteerrnn  ccoonnttrraaccttaatt  

ddee  llaa  BBaannccaa  CCoommeerrcciiaallăă  RRoommâânnăă  ((  ccoonnttrraacctt  DDMM  nnrr..  1122//338855//2244..0033..22000099))  

 

 În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) și alin.(4), lit.b), ale art.45, alin.(2), art.47, art.49, art.63, 

alin.(1), lit.c) și alin.(4), lit.c), art.81, art.115, precum și ale art.117 din Legea administrației publice locale 

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

 În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1), lit.f) și g) și art.61, alin.(1) din Legea nr.273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

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

atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții; 

 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind 

datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele 

ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare: 

 Potrivit prevederilor art.14, lit.(c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare; 

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

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.400/14.10.2008 

privind aprobarea contractării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern în 

valoare de 76.500.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb Euro al BNR din data semnării 

contractului de împrumut, în vederea finanțării unor obiective de investiții, cu modificările și 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; 

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 

convenții, 

 Luând act de: 

              a) expunerea de motive prezentată de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;  

              b) raportul Direcției Management Economic compartiment din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului sectorului 1, înregistrat sub nr.G 877/05.06.2013; 
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               constatând necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice locale și de a asigura resursele 

financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de 

până la 290.287.797 lei sau echivalent euro, cu o perioadă de tragere de până la 1 an, cu o perioadă de 

grație de până la 2 ani și cu o perioadă de maturitate de până la 12 de ani. 

 Art.2. Contractarea finanțării/finanțărilor rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru 

refinanțarea împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română (contract DM nr. 

12/385/24.03.2009, cu toate modificările și completările ulterioare în vigoare). 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, să negocieze şi să 

semneze, în numele și pe seama Sectorului 1 al Municipiului București, contractul/contractele de 

împrumut intern și/sau extern, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile 

contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în 

legătură cu încheierea și punerea în executare a contractului de împrumut intern/extern. 

 Art.4. Din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București se asigură integral plata: 

a)serviciul anual al datoriei publice locale; 

b)oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local; 

c)alte cheltuieli neeligibile la finanŃare din împrumutul menŃionat la art. 1. 

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

obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 1 al Municipiului București următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum și orice modificări și/sau 

completări ale acesteia; 

b) valoarea finanțării/finanțărilor rambursabile contactate în valută de contract; 

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

d) durata serviciului datoriei pubice locale, cu precizarea perioadei de garanție și a perioadei de 

rambursare a finanțării rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile; 

f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 

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

expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 

Art.6. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al 

Sectorului 1 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 1 al Municipiului București 

va garanta anual, va fi egal cu obligaŃiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la 

acest împrumut, aferente anului respectiv. 

          (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaŃii sau răspunderi ale Guvernului României 

şi acesta va fi plătit din bugetele locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanŃarea datoriei publice locale. 

         (3) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al Municipiului București să semneze în numele şi 

pentru Sectorul 1 al Municipiului București acordul/acordurile de garantare a împrumutului / 
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împrumuturilor şi să semneze în numele Sectorului 1 al Municipiului București toate documentele 

necesare obŃinerii autorizării şi derulării finanŃării/finanŃărilor rambursabile interne/externă. 

 Art.7. La data intrării în vigoare a contractelor de refinanțare până la 290.287.797 lei sau 

echivalent euro a împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română (contract DM nr. 

12/385/24.03.2009) prevederile art.4.1 și 4.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.27/03.02.2009 își înceteză aplicabilitatea și valabilitatea. 

 Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 1 al 

Municipiului București, DirecŃia Management Economic, DirecŃia InvestiŃii şi Serviciul Secretariat General, 

Audiente. 

   Art.9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 1 al Municipiului 

București, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Prefectului 

Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului 

București, precum și pe pagina de internet www.primariasector1.ro. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     86 

Data:  06.06.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..222299//3311..1100..22001122  pprriivviinndd    

aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo––eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennŃŃii  uunnoorr  oobbiieeccttiivvee  ddee  iinnvveessttiiŃŃiiii  ddiinn  ccaaddrruull  

pprrooggrraammuulluuii  ddee  rreeaabbiilliittaarree  tteerrmmiiccăă  aa  iimmoobbiilleelloorr  ddiinn    sseeccttoorruull  11  

  

Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia InvestiŃii;  

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

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

łinând seama de prevederile art. 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanŃele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 229/31.10.2012 

privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenŃi unor obiective de investiŃii din cadrul 

programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se modifică valorile indicatorilor din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 229/31.10.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenŃi unor obiective de investiŃii 

din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1 pentru poziŃiile cuprinse în Anexa 

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

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

constituite cu această destinaŃie. 

Art.3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Management Economic şi  Serviciul 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     87 

 Data:  06.06.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu    mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  223311//0088..1111..22001122  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  

iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo––eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennŃŃii  uunnoorr  oobbiieeccttiivvee  ddee  iinnvveessttiiŃŃiiii  ddiinn  ccaaddrruull  pprrooggrraammuulluuii  ddee  

rreeaabbiilliittaarree  tteerrmmiiccăă  aa  iimmoobbiilleelloorr  ddiinn    sseeccttoorruull  11  

  

 Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de DirecŃia InvestiŃii;  

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile art. 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanŃele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii  Consiliului Local al Sectorului 1 nr.231/08.11.2012 

privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenŃi unor obiective de investiŃii din cadrul 

programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se modifică valorile indicatorilor din Anexa nr.1 a Hotărârii  Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.231/08.11.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenŃi unor obiective de investiŃii 

din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1 pentru poziŃiile cuprinse în Anexa 

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

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

constituite cu această destinaŃie. 

Art.3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Management Economic şi  Serviciul 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     88 

 Data:  06.06.2013 
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MMUUNNIICCIIPPIIUULL  BBUUCCUURREEŞŞTTII  

CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL  AALL  SSEECCTTOORRUULLUUII  11  

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  2277//0033..0022..22000099  pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  

şşii  ccoommpplleettaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    nnrr..  440000//1144..0011..22000088  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  

ccoonnttrraaccttăărriiii  ddee  ccăăttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  aa  uunnuuii  îîmmpprruummuutt  iinntteerrnn//eexxtteerrnn  îînn  vvaallooaarree  ddee  

7766..550000..000000  eeuurroo  ssaauu  eecchhiivvaalleennttuull  îînn  lleeii  llaa  ccuurrssuull  ddee  sscchhiimmbb  eeuurroo  aall  BBNNRR  ddiinn  ddaattaa  sseemmnnăărriiii  

ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee  îîmmpprruummuutt  îînn  vveeddeerreeaa  ffiinnaannŃŃăărriiii  

uunnoorr  oobbiieeccttiivvee  ddee  iinnvveessttiiŃŃiiii  

 

  În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) şi alin.(4) lit.b), ale art.45, alin.(2), art.47, art.49, art.63, 

alin.(1), lit.c) şi alin.(4), lit.c), art.81, ale art.115, precum şi ale art.117 din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, 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 finanŃele 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 atribuŃiilor privind aprobarea 

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

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

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

atribuŃiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru investiŃii; 

Având în vedere prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 64/2007 privind 

datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea 

nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele 

ale Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenŃa şi funcŃionarea Comisiei 

de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând 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; 

 łinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 

convenŃii; 

 Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 400/14.10.2008 privind 

aprobarea contractării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern în valoare de 

76.500.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR din data semnării contractului de 

împrumut în vederea finanŃării unor obiective de investiŃii; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 27/03.02.2009 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern 

în valoare de 76.500.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR din data semnării 

contractului de împrumut în vederea finanŃării unor obiective de investiŃii; 
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 Luând act de: 

         a) expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

         b) raportul de specialitate a DirecŃiei Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat sub nr.935/14.06.2013; 

 constatând necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice locale şi de a asigura resursele 

financiare pentru realizarea investiŃiilor publice de interes local, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 27/03.02.2009, în sensul că 

se aprobă contractarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui credit de la Banca Comercială 

Română, în valoare de 298.438.000 lei, perioada de creditare de 14 ani, perioada de tragere/graŃie de 

până la 6 ani, perioada de rambursare de 8 ani, cu o dobandă ROBOR6M + o marjă de 2%, comision de 

gestiune 0,15% pe an şi comision de plată/rambursare anticipată indiferent de sursă 0%. 

 Art. 2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe 

seama Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, actul adiŃional la contractul de credit cu Banca Comercială 

Română (DM nr. 12/385/24.03.2009). 

 Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.27/03.02.2009 rămân 

nemodificate. 

 Art. 4. La data semnării şi intrării în vigoare a actului adiŃional la contractul de credit cu Banca 

Comercială Română (DM nr. 12/385/24.03.2009) se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.86/2013 privind aprobarea contractării unei/unor finanŃări rambursabile interne şi/sau externe în 

valoare de până la 290.287.797 lei sau echivalent euro, pentru refinanŃarea împrumutului intern 

contractat de la Banca Comercială Română (DM nr. 12/385/24.03.2009). 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, DirecŃia Management Economic, DirecŃia InvestiŃii şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe. 

  Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Prefectului 

Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinŃă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului 

Bucureşti, precum şi pe pagina de internet www.primariasector1.ro. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     89 

 Data:  18.06.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind atribuirea în folosinŃă gratuită a unui bun imobil InstituŃiei Prefectului Municipiului 

Bucureşti - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi EvidenŃa Paşapoartelor Simple 

 

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

Raportul de specialitate al DirecŃiei UtilităŃi Publice; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

łinând seama de dispoziŃiile art. 2146 şi următoarele din Codul Civil al României; 

În conformitate cu prevederile art. 124 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor OrdonanŃei Guvernului României nr. 83/2001 privind înfiinŃarea, organizarea 

şi funcŃionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenŃa paşapoartelor, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/2001 privind administrarea 

imobilului din Piata Amzei nr.13, sector 1; 

Luând în considerare adresa Guvernului României – InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti, 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 sub nr. 7408/25.04.2013; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă atribuirea în folosinŃă gratuită către Serviciul Public Comunitar pentru 

Eliberarea şi EvidenŃa Paşapoartelor Simple din subordinea InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti a 

unui spaŃiu în suprafaŃă de 200,47 mp., situat la etajul doi în imobilul din PiaŃa Amzei nr. 13, spaŃiu 

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

(2) FolosinŃa gratuită se acordă pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitate de prelungire, în 

condiŃiile legii. 

Art. 2. SpaŃiul descris la art. 1 va fi utilizat de către Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi 

EvidenŃa Paşapoartelor Simple în vederea îndeplinirii atribuŃiilor prevăzute în actele normative de 

înfiinŃare, organizare şi funcŃionare. 

Art. 3. Drepturile şi obligaŃiile părŃilor, durata folosinŃei, precum şi încetarea acesteia urmează să 

fie reglementate printr-un contract de comodat, contract al cărui model cadru se regăseşte în Anexa nr. 2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 4. (1) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, contractul de comodat menŃionat la art. 3, precum şi orice alte înscrisuri necesare 

pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

(2) De asemenea, se mandatează Primarul Sectorului 1 să numească, din rândul aparatului de 

specialitate, o comisie de predare a spaŃiului care face obiectul prezentei hotărâri. 

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

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     90 

 Data:  18.06.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  îîmmppuutteerrnniicciirreeaa  PPrriimmaarruulluuii  SSeeccttoorruulluuii  11  ssăă  sseemmnneezzee  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  rreepprreezzeennttaannŃŃiiii  

ffuunnccŃŃiioonnaarriilloorr  ppuubblliiccii,,  rreessppeeccttiivv  rreepprreezzeennttaannttuull  ssaallaarriiaaŃŃiilloorr  ccoonnttrraaccttuuaallii,,  AAccoorrdduull  CCoolleeccttiivv,,  

rreessppeeccttiivv  CCoonnttrraaccttuull  CCoolleeccttiivv  ddee  MMuunnccăă  îînncchheeiiaattee  llaa  nniivveelluull  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aall  PPrriimmaarruulluuii  

SSeeccttoorruulluuii  11  

 

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

întocmit de DirecŃia Juridică şi Resurse Umane;  

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

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

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

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

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

În temeiul Legii nr. 284/2010- Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor art. 137-139 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

łinând cont de dispoziŃiile art.72, art.74, alin.(1) lit.d) din Legea nr. 188/1999 privind statutul 

funcŃionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităŃii fiscal – bugetare; 

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

specificaŃi în cadrul fiscal-bugetar; 

În baza Legii nr. 283/2011 privind aprobarea OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 

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

reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; 

Având în vedere dispoziŃiile Hotărârii Guvernului României nr. 833/2007 privind normele de 

organizare şi funcŃionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective; 

Conform prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 19/2012 privind 

aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale; 

Potrivit prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 84/2012 privind stabilirea 

salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, 

precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 

În considerarea prevederilor OrdonanŃei Guvernului României nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, r3, cu modificările şi completările ulterioare; 

În concordanŃă cu Procesele verbale de negociere a contractului colectiv de muncă/acordului 

colectiv încheiate între Primarul Sectorului 1 şi reprezentantul personalului cu contract individual de 
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muncă/reprezentanŃii funcŃionarilor publici de la nivelul aparatului de specialitate, înregistrate sub nr. 

I/473/28.05.2013 şi I/500/03.06.2013; 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei paritare privind încheierea unui Acord colectiv între 

Primarul Sectorului 1 şi reprezentanŃii funcŃionarilor publici, anexat procesului verbal nr. I/500/03.06.2013; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1). Se aprobă prevederile Acordului colectiv şi a Contractului colectiv de muncă de la 

nivelul aparatului de specialitate. 

(2). Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1, precum şi reprezentanŃii funcŃionarilor publici ai 

aparatului de specialitate, să semneze Acordul colectiv, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

(3). Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1, precum şi reprezentantul personalului contractual al 

aparatului de specialitate, să semneze Contractul colectiv de muncă, conform Anexei nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(4). Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi 

cheltuieli aprobat anual potrivit legii. 

Art. 2. Prevederile Acordului colectiv şi a Contractului colectiv de muncă, aprobate potrivit 

prezentei hotărâri se aplică de la data înregistrării în cadrul instituŃiei, respectiv de la data înregistrării la 

Ministerul Muncii, Familiei, ProtecŃiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - InspecŃia Muncii-Inspectoratul 

Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti. 

Art. 3. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale, din care un exemplar pentru 

Ministerul Muncii, Familiei, ProtecŃiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - InspecŃia Muncii-Inspectorarul 

Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti. 

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

şi Resurse Umane, DirecŃia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     91 

 Data:  25.06.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  șșii  ccoommpplleettaarreeaa  

AAnneexxeeii  nnrr..  11  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  nnrr..  8855//2288..0055..22001133    pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînncchheeiieerriiii  

ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee    îînncchhiirriieerree  aa  iimmoobbiilluulluuii  ddiinn  ssttrr..  CCaalleeaa  DDoorroobbaannŃŃiilloorr  nnrr..  6600,,  sseeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeşşttii,,  

ppeennttrruu  ddeessffăăşşuurraarreeaa  aaccttiivviittăăŃŃiiii  GGrrăăddiinniiŃŃeeii  ddee  ccooppiiii  nnrr..  225522  

 

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

specialitate întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar si UnităŃilor Sanitare Publice 

Sector 1; 

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

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

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăŃământ, sport, mass-media 

şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Potrivit dispoziŃiilor Legii Educatiei naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 85/28.05.2013 privind aprobarea 

încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Calea DorobanŃilor nr. 60, sector 1, Bucureşti, 

pentru desfăşurarea activităŃii GrădiniŃei de copii nr. 252; 

Luând în considerare adresa S.C. ROMELECTRO S.A., înregistrată la AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 6864/14.06.2013; 

În baza proceselor – verbale încheiate de cele două comisii în data de 19.03.2013, 09.05.2013 

privind identificarea şi evaluarea unui imobil adecvat desfăşurării activităŃii GradiniŃei de copii nr. 252, 

respectiv din 25.03.2013, 25.04.2013, 29.04.2013 şi 20.05.2013 privind negocierea preŃului de închiriere 

în vederea încheierii unui contract de închiriere pentru imobilului din str. Calea DorobanŃilor nr. 60, Sector 

1 Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

 Art. 1. (1) Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 

85/28.05.2013  privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Calea 

Dorobanților nr. 60, sector 1, București, pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii nr. 252, conform 

Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
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 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 85/25.05.2013 privind aprobarea 

închieierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Calea DorobanŃilor nr. 60, sector 1, Bucureşti 

pentru desfăşurarea activităŃii GrădiniŃei de copii nr. 252, rămân neschimbate. 

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

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

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     92 

 Data:  25.06.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..11  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..9977//2244..0033..22000099  

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

ccooppiiii  nnrr..  4466””  ddiinn  ccaaddrruull  PPrrooggrraammuulluuii  ddee  mmooddeerrnniizzaarree  aa  uunniittăăŃŃiilloorr  ddee  îînnvvăăŃŃăămmâânntt  pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddiinn  

sseeccttoorruull  11  

 

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

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

Sanitare Publice Sector 1; 

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 cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 97/24.03.2009 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii ”GrădiniŃa de copii nr. 46” din cadrul 

Programului de modernizare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din sectorul 1 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

97/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii 

”GrădiniŃa de copii nr. 46” din cadrul Programului de modernizare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar 

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

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

constituite cu această destinaŃie. 

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

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

prezentei hotărâri.      

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     93 

 Data:  25.06.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..11  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..112266//2288..0077..22001111  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennŃŃii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiŃŃiiii  GGrrăăddiinniiŃŃaa  ddee  

ccooppiiii  nnrr..  5500,,  ddiinn  ssttrr..  NNiiccoollaaee  IIoorrggaa  nnrr..  55--77  ddiinn  ccaaddrruull  PPrrooggrraammuulluuii  ddee  mmooddeerrnniizzaarree  aa  uunniittăăŃŃiilloorr    ddee  

îînnvvăăŃŃăămmâânntt  pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddiinn  sseeccttoorruull  11  

 

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

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

Sanitare Publice Sector 1; 

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 cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.126/28.07.2011 pentru aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.32/22.02.2007 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Grădinița de copii nr.50 din cadrul Programului de 

modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

126/28.07.2011  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii 

GrădiniŃa de copii nr. 50, din cadrul Programului de modernizare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar 

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

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

constituite cu această destinaŃie. 

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

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

prezentei hotărâri.      

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     94 

 Data:  25.06.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  
 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..11  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..110055//2244..0033..22000099  

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

ccooppiiii  nnrr..  222222””  ddiinn  ccaaddrruull  PPrrooggrraammuulluuii  ddee  mmooddeerrnniizzaarree  aa  uunniittăăŃŃiilloorr  ddee  îînnvvăăŃŃăămmâânntt  pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddiinn  

sseeccttoorruull  11  

 

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

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

Sanitare Publice Sector 1; 

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 cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.105/24.03.2009 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii ”GrădiniŃa de copii nr. 222” din cadrul 

Programului de modernizare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din sectorul 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

105/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii 

”GrădiniŃa de copii nr. 222” din cadrul Programului de modernizare a unităŃilor de învăŃământ 

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

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

cu această destinaŃie. 

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

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

prezentei hotărâri.      

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     95 

 Data:  25.06.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd    mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..  11  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    

nnrr..  229999//2233..0077..22000099  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennŃŃii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  

iinnvveessttiiŃŃiiii  ””CClliinniiccaa  ddee  CCaarrddiioollooggiiee  șșii  CChhiirruurrggiiee  CCaarrddiioovvaassccuullaarrăă  PPeeddiiaattrriiccăă  ddiinn  ccaaddrruull  

SSppiittaalluulluuii  CClliinniicc  ddee  UUrrggeennțțăă  ppeennttrruu  CCooppiiii  GGrriiggoorree  AAlleexxaannddrreessccuu,,    

ssiittuuaatt  îînn  BBuuccuurreeșșttii,,    BB--dduull  IIaannccuu  ddee  HHuunneeddooaarraa,,  nnrr..  3300--3322,,  SSeeccttoorr  11””  

 

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

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

Sanitare Publice Sector 1; 

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 cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.299/23.07.2009 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.87/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii ”Clinica de Cardiologie și Chirurgie Cardiovasculară 

Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu, situat în B-dul Iancu 

de Hunedoara, nr. 30-32, Sector 1, București; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

299/23.07.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii ”Clinica 

de Cardiologie și Chirurgie Cardiovasculară Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii 

Grigore Alexandrescu, situat în București, B-dul Iancu de Hunedoara, nr. 30-32, Sector 1”, conform 

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

 

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

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

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

prezentei hotărâri.      

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     96 

 Data:  25.06.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii    ssiittuuaattee  îînn  SSeeccttoorruull  11  

aall    MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii 

 

Având în vedere : 

             - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

             - Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

             - Raportul nr.12/20.06.2013 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizele nr. 8/32/24.04.2013, 6/16/27.03.2013, 8/30/24.04.2013, 8/29/24.04.2013, 

9/4/08.05.2013, 6/15/27.03.2013, 10/36/22.05.2013, 10/39/22.05.2013, 11/1/12.06.2013, 

11/12/12.06.2013, 11/16/12.06.2013, 11/15/12.06.2013, a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar 

al administraŃiei publice locale; 

             - Avizele Comisiei de circulaŃie PMB şi  Comisiei de Precoordonare ReŃele - PMB 

             łinând seama de prevederile:  

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000;                   

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

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor; 

 - Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Turismului pentru aprobarea 

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

amenajare a teritoriului şi de urbanism;  

 - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului 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 administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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  CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

 

                                                          HOTĂRĂŞTE: 

 

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

în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Rapoartele de informare şi consultare a publicului 

pentru documentaŃiile de urbanism prevăzute în  Anexa nr.1, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre şi conŃine  12 poziŃii.   

           Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul de 

construire până la obŃinerea autorizaŃiilor de construire. 

           Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate. 

           Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări 

urbanistice contrare. 

           Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     97 

 Data:  25.06.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44/28.02.2013 privind aprobarea numărului şi 

cuantumului burselor de performanŃă, burselor de merit, burselor de studiu şi burselor de ajutor 

social pentru elevii de la cursurile cu frecvenŃă din învăŃământul preuniversitar de stat Sector 1 

pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013 

 

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

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

Sanitare Publice Sector 1; 

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

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

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăŃământ, sport, mass-media 

şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Potrivit prevederilor art.82, alin.(1) şi (2) şi art.105, alin.(2), lit.d) din Legea nr. 1/2011 a educaŃiei 

naŃionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăŃământul preuniversitar de stat, modificat şi completat cu Ordinul Ministrului EducaŃiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 3470/0703.2012; 

łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 44/28.02.2013 privind aprobarea 

numărului şi cuantumului burselor de performanŃă, burselor de merit, burselor de studiu şi burselor de 

ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvenŃă din învăŃământul preuniversitar de stat Sector 1 

pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2012 -2013; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 62/08.04.2013 

privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru 

anul 2013 al Consiliului Local al Sectorului 1, precum şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 74/21.05.2013 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2013 al Consiliului Local Sectorului 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

 Art.1. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 44/28.02.2013 

privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor de performanŃă, burselor de merit, burselor de studiu 
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şi burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvenŃă din învăŃământul preuniversitar de 

stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2012 -2013, care va avea următorul cuprins: 

“Se aprobă acordarea unui număr total de 8.957 burse pentru elevii de la cursurile cu 

frecvenŃă din învăŃământul preuniversitar de stat Sector 1, Bucureşti pentru semestrul al II-lea al 

anul şcolar 2012 – 2013”. 

 

 Art.2. Cuantumul unei burse (pentru toate cele 4 categorii de burse) pentru semestrul al II – lea al 

anului şcolar 2012-2013, rămâne neschimbat, în valoare de 130 lei/ lună/elev. 

 

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

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, Directorii unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     98 

 Data:  25.06.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

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  

DirecŃia  Management Economic; 

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

locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

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

În temeiul OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 51/2006 pentru aprobarea 

Programului naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe 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 funcŃionare şi/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor şi 

pentru susŃinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanŃare 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 exerciŃiului bugetar; 

Conform adresei nr. 232241/25.06.2013 a DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 

cu privire la majorarea veniturilor secŃiunii 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 

administraŃiei 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 sumă de 1.356.443,48 mii lei se majorează cu suma de 285,80 mii lei, devenind 1.356.729,28 

mii lei şi sunt repartizate astfel : 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 895.304,65 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 461.424,63 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 1.216.592,36 mii lei, de  conform anexei nr.1 şi sunt repartizate astfel : 

� Veniturile bugetului local în sumă de 1.192.276,62 mii lei se majorează cu suma 135,80 mii 

lei devenind 1.192.412,42 mii lei şi sunt repartizate pe secŃiuni, conform anexei nr.1.1, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 867.365,65 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 325.046,77 mii lei; 

 

� Veniturile bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii în suma de 24.073,94 mii lei  se majorează cu suma de  119,00 mii lei devenind 24.192,94 mii 

lei conform anexei nr. 1.3 şi sunt repartizate pe secŃiuni, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 24.185,94 mii lei; 

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

 

Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului general consolidat al  Consiliului Local Sector 1 în sumă 

de 1.356.443,48 mii lei se majorează cu suma de 285,80 mii lei devenind 1.356.729,28 mii lei, conform 

anexei nr.1,  după cum urmează :                  

 

� Bugetul local în sumă de 1.215.591,37 mii lei se majorează cu suma 135,80 mii lei 

devenind 1.215.727,17 mii lei şi este structurat pe secŃiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 

 

(1) 1.215.727,17 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.02, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1, din care : 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 867.365,65 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  348.361,52 mii lei; 

 

 (2) 64.870,95 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 51.02, din care : 

  -  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 60.244,08 mii lei; 

  - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 4.626,87 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2 );  

 (3) 28.312,73 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care : 

  -  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 27.856,00 mii lei; 

  - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 456,73 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2;); 

 (4) 55.532,11 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, din 

care: 

  - SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 55.532,11 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1 ); 

 (5) 504,06 mii lei pentru Apărare NaŃională capitolul 60.02, din care :                 
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  - SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 465,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 

  - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 39,06 mii lei  

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

  - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 19.147,00 mii lei; 

  - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 27.204,72 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2); 

 (7) 313.483,00 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02, din care:  

  - Sectiunea de funcŃionare este în sumă de 265.090,45 mii lei; 

  - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 48.392,55 mii lei, rectificându-se conform anexei 

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

1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2); 

 (8) 39.967,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :  

  - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 22.604,00 mii lei; 

  - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 17.363,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3) ; 

 (9) 106.513,90 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 

  - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 92.828,11 mii lei ; 

  - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 13.685,79 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3); 

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

  - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 98.188,00 mii lei; 

  - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 11.825,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

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

 (11) 265.750,45 mii lei pentru capitolul 70.02 LocuinŃe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 

  - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 50.976,85 mii lei; 

  - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 214.773,60 mii lei, rectificându-se conform anexei 

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

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

  -  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 150.000,00 mii lei; 

  -  SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 105,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.11 (1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2); 

 (13) 25.187,45 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:  

  - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 24.434,05 mii lei; 

   - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 753,40 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2; 1.2.1.12.3); 

 (14)  9.135,80 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncŃionale 87.02, din care: 

  - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 0,00 mii lei; 

   - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 9.135,80 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.13 (1.2.1.13.1). 

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

precedenŃi, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 
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locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la 

încheierea exerciŃiului bugetar, pe cele doua secŃiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după achitarea plăŃilor restante se 

reportează în exerciŃiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităŃilor deliberative, 

astfel:  

a) ca sursă de finanŃare a cheltuielilor secŃiunii de dezvoltare, (…)”. 

 

 Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii 

este în sumă de 28.499,00 mii lei, conform anexei 1.4 fiind repartizat pe secŃiuni, astfel :  

 

(1) 28.449,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.10, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.4.1, din care: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 27.939,00 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 560,00  mii lei; 

 

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

       - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 74,00 mii lei nerectificându-se : 

 

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

      - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 17.599,00 mii lei;  

                - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 115,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1; 1.4.1.2.1.1; 1.4.1.2.1.2; 1.4.1.2.2; 1.4.1.2.2.1; 1.4.1.2.2.2; 1.4.1.2.2.3; 1.4.1.2.3; 

1.4.1.2.4); 

 

(4)        2.550,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenŃă socială capitolul 68.10, din care: 

         - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă 2.550,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

     (5)      8.161,00 mii lei pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

             -  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 7.716,00 mii lei; 

        - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 445,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.4.1.4 (1.4.1.4.1) . 

 

    Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de funcŃionare în valoare de 3.753,06 mii lei este finanŃat 

din excedentul anilor precedenŃi. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 553,00 mii lei este finanŃat din 

excedentul anilor precedenŃi. 

 

� 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 secŃiunea 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 : 
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- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 112.503,11 mii lei; 

 

                 (2)   112.503,11 mii lei pentru capitolul 70.06 LocuinŃe, 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 investiŃii în sumă de 447.022,88 mii lei, conform programului de 

investiŃii publice, din care: 

 - 333.959,77 mii lei – buget local ; 

 - 112.503,11 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi externe şi interne ;   

 - 560,00 mii lei –  suma alocată pentru instituŃii publice şi activităŃi finanŃate integral sau parŃial din 

venituri proprii ; 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, UnităŃile de ÎnvăŃământ din Sectorul 1, 

PoliŃia Locală Sector 1, Complexul MultifuncŃional Caraiman, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, AdministraŃia 

PieŃelor Sector 1, DirecŃia Management Economic, DirecŃia InvestiŃii şi Serviciul  Secretariat General, 

AudienŃe, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     99 

 Data:  25.06.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aalleeggeerreeaa  pprreeşşeeddiinntteelluuii  ddee  şşeeddiinnŃŃăă  

 

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

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

din data de  10.06.2012; 

Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul cadru de organizare şi funcŃionare a 

consiliilor locale, aprobat prin OrdonanŃa Guvernului României nr.35/2002, modificată şi aprobată prin 

Legea nr.673/2002; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.115/23.06.2012  privind 

constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 61/26.03.2013  privind 

alegerea preşedintelui de şedinŃă; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

Articol unic: Se  alege domnul consilier ION BRAD preşedinte de şedinŃă al Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:   100 

 Data: 25.06.2013 



67 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2/PRIMĂRIA SECTOR 2 

  

SUMAR  

  
Hotărârea nr.58 din 28.06.2013 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 59/2012 privind alegerea membrilor comisiei de 

validare……………………………………………………………………………………………………............................................. 

 
68 

Hotărârea nr.59 din 28.06.2013 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 66/2012……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

70 
Hotărârea nr.60 din 28.06.2013 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 97/2012 privind desemnarea reprezentanŃilor 

Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de 

stat……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

72 
Hotărârea nr.61 din 28.06.2013 pentru reactualizarea H.C.L. Sector 2 nr. 1/2003 privind aprobarea „Orarului de 

funcŃionare”, precum şi a „Procedurii” de eliberare a acestuia, pentru agenŃii economici ce desfăşoară activităŃi de 

comercializare produse şi prestări servicii pe raza sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

74 
Hotărârea nr.62 din 28.06.2013 privind aprobarea Procedurii de licitaŃie pentru închirierea spaŃiilor cu altă destinaŃie decât 

cea de locuinŃă aflate în administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2………………………………………………………….. 

 
76 

Hotărârea nr.63 din 28.06.2013 privind aprobarea Procedurii de licitaŃie pentru închirierea tonetelor aflate în administrarea 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 2………………………………………………………………………………………………………….. 

 
78 

Hotărârea nr.64 din 28.06.2013 pentru aprobarea unui Act adiŃional la Contractul de parteneriat public privat pentru 

concesiunea de lucrări având ca obiect “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – PiaŃa 

Aghireş……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

80 
Hotărârea nr.65 din 28.06.2013 privind aprobarea încheierii Protocolului de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti din România şi Oraşul Yiwu din Republica Populară Chineză………………………………………….. 

 
82 

Hotărârea nr.66 din 28.06.2013 privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenŃial, centru de zi, 

centru de îngrijire şi găzduire, centru de  primire, complex de servicii de asistenŃă şi sprijin pentru prevenirea situaŃiilor ce 

pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenŃi maternali profesionişti pe anul 

2013…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 

84 
Hotărârea nr.67 din 28.06.2013 privind aprobarea achiziŃionării unor servicii de asistenŃă şi reprezentare 

juridică……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
86 

Hotărârea nr.68 din 28.06.2013 privind acceptarea ofertei de donaŃie pentru  terenul situat în Bucureşti, Şos. Dobroeşti nr. 

25P, Sector 2 şi includerea acestuia în domeniul public de interes local………………………………………………………. 

 
88 

Hotărârea nr.69 din 28.06.2013 privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti  a 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public de interes local aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – 

Etapa a XV – a………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

90 
Hotărârea nr.70 din 28.06.2013 privind aprobarea documentaŃiei referitoare la organizarea concursului de proiecte de 

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

Eminescu……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

92 
Hotărârea nr.71 din 28.06.2013 privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
94 

  
  
  

 
 
 
 



68 

 

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. 59/2012 privind alegerea membrilor 

comisiei de validare 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.06.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 59/2012 privind 

alegerea membrilor comisiei de validare;  

 Analizând: 

 Raportul de Specialitate nr. 36175/12.06.2013 prezentat de DirecŃia AdministraŃie Publică şi 

EvidenŃă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere propunerea pentru funcŃia de Secretar al Comisiei de Validare formulată de către 

domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel în cadrul şedinŃei extraordinare a Consiliului Local al 

Sectorului 2 din data de 31.05.2013; 

 Analizând reglementările cuprinse în: 

 art. 4 din OrdonanŃa Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru 

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

673/2002; 

 art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Camerei DeputaŃilor nr. 45/20.12.2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

869/20.12.2012; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 1/2013 privind încetarea mandatelor unor consilieri 

locali; 

 În temeiul art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare precum şi al art. 4 alin. (1) – (3) din OrdonanŃa Guvernului 

României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor 

locale, astfel cum a fost aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art. I  Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 59/2012 privind alegerea membrilor comisiei de validare se 

modifică în sensul înlocuirii dlui Popa Radu Mihai, cu dna Gherghiceanu Florentina, consilier local.  

 

 Art. II.  Celelalte prevederi ale H.C. L. Sector 2 nr. 59/2012 privind alegerea membrilor comisiei de 

validare, rămân aplicabile.  

 

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.58 

Bucureşti, 28.06.2013 

 

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

28.06.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 66/2012 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.06.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 

65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 66/2012;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 36176/12.06.2013 întocmit de către DirecŃia AdministraŃie Publică şi 

EvidenŃă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Art. 54 alin. (1) – (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Capitolul 2 - SecŃiunea a 3 – a din OrdonanŃa Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea 

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

completări prin Legea nr. 673/2002;  

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 61/2012 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 66/2012 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 1/2013 privind încetarea mandatelor unor consilieri locali; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 44/2013 privind validarea mandatului unui consilier local; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

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

 

 Art. I. ComponenŃa nominală a unor comisii de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 

prevăzută în anexa nr. 2 / poziŃiile nr. 3 şi 5 la H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012, respectiv:  

 -(3).   Comisia de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului; 

 -(5).   Comisia pentru probleme de Ecologie, ProtecŃia mediului, Protejarea zonelor verzi şi 

Salubritate; 

se modifică şi se completează conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, modificată şi completată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 66/2012, rămân aplicabile. 

 

 Art. III. Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

         

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

. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 59 

Bucureşti, 28.06.2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

28.06.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituŃiilor interesate si poate fi consultată si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 97/2012 privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al 

Sectorului 2 în consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.06.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 97/2012 privind 

desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraŃie ale unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar de stat;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 36229/12.06.2013 al DirecŃiei AdministraŃie Publică şi EvidenŃă 

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

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale precum şi Raportul Comisiei de ÎnvăŃământ, Cultură, Sport, Culte, MinorităŃi, Probleme de 

Tineret şi RelaŃii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 art. 96 alin. (2) lit. a) – c) din Legea EducaŃiei NaŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 60/19.06.2012 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 61/19.06.2012 privind constituirea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/2012 privind desemnarea reprezentanŃilor 

Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de 

stat; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 1/2013 privind încetarea mandatelor unor consilieri 

locali; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 44/2013 privind validarea mandatului unui consilier 

local; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.I  Pe data prezentei, anexa la H.C.L. Sector 2 97/2012 privind desemnarea reprezentanŃilor 

Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de 

stat se modifică, în sensul înlocuirii domnului Popa Radu Mihai cu domnul consilier local Toma Alexandru 

– Edmond, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/2012 privind 

desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraŃie ale unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar de stat, rămân aplicabile. 

 

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

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

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 60 

Bucureşti, 28.06.2013 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.06.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituŃiilor interesate si poate fi consultată si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru reactualizarea H.C.L. Sector 2 nr. 1/2003 privind aprobarea „Orarului de funcŃionare”, precum şi a 

„Procedurii” de eliberare a acestuia, pentru agenŃii economici ce desfăşoară activităŃi de comercializare 

produse şi prestări servicii pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.06.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru reactualizarea H.C.L. Sector 2 nr. 1/2003 privind 

aprobarea „Orarului de funcŃionare”, precum şi a „Procedurii” de eliberare a acestuia, pentru agenŃii 

economici ce desfăşoară activităŃi de comercializare produse şi prestări servicii pe raza sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 36550/13.06.2013 al DirecŃiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare 

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

 Raportul Comisiei de ComerŃ, InvestiŃii, Servicii Publice, Privatizare şi ProtecŃia Consumatorului 

precum şi Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 37/2002 – privind aprobarea O.G.R. nr.58/2000 pentru modificarea şi completarea O.G. 

nr. 21/1992 privind protecŃia consumatorilor; 

 Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea OrdonanŃei Guvernului României nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă; 

 Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităŃilor la înregistrarea în registrul comerŃului a 

persoanelor fizice, asociaŃiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi 

la autorizarea funcŃionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 13/2013 privind aprobarea 

Organigramei, statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al DirecŃiei de EvidenŃă Persoane Sector 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1. Anexele nr. 1 şi 2 ale H.C.L. Sector 2 nr. 1/2003 privind aprobarea „Orarului de funcŃionare”, 

precum şi „Procedura” de eliberare a acestuia, pentru agenŃii economici ce desfăşoară activităŃi de 

comercializare produse şi prestări servicii, se reactualizează conform anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la aducerea la cunoştinŃă publică a 

acesteia. 

 

 Art.3.  Anexele nr. 1 şi 2 ale H.C.L. Sector 2 nr. 1/2003 privind aprobarea „Orarului de funcŃionare”, 

precum şi „Procedura” de eliberare a acestuia, pentru agenŃii economici ce desfăşoară activităŃi de 

comercializare produse şi prestări servicii se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura aducerea la 

îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 61 

Bucureşti, 28.06.2013 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.06.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunica instituŃiilor interesate si pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Procedurii de licitaŃie pentru închirierea spaŃiilor cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă 

aflate în administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.06.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii de licitaŃie pentru 

închirierea spaŃiilor cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă aflate în administrarea AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 2;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 798/05.06.2013 al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, serviciu public de 

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

 Raportul de specialitate nr. 36498/13.06.2013 întocmit de către DirecŃia Juridică, LegislaŃie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de ComerŃ, InvestiŃii, Servicii Publice, Privatizare şi ProtecŃia Consumatorului 

precum şi Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 71/2011 pentru punere în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură 

civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 68/17.07.2008 privind aprobarea procedurii de licitaŃie 

pentru închirierea spaŃiilor cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă aflate în administrarea AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 2; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1. Se aprobă Procedura de licitaŃie pentru închirierea spaŃiilor cu altă destinaŃie decât cea de 

locuinŃă aflate în administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, conform anexei ce conŃine un număr de 

19 file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Sumele rezultate din închirierea spaŃiilor aflate în administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 

2, se fac venit la bugetul acesteia. 

 

 Art.3. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 68/17.07.2008 privind aprobarea 

Procedurii de LicitaŃie pentru închirierea spaŃiilor cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă aflate în 

administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor 

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 instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 62 

Bucureşti, 28.06.2013 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.06.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituŃiilor interesate si poate fi consultată si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Procedurii de licitaŃie pentru închirierea tonetelor aflate în administrarea AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.06.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii de licitaŃie pentru 

închirierea tonetelor aflate în administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 799/05.06.2013 al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, serviciu public de 

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

 Raportul de specialitate nr. 36497/13.06.2013 întocmit de către DirecŃia Juridică, LegislaŃie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de ComerŃ, InvestiŃii, Servicii Publice, Privatizare şi ProtecŃia Consumatorului 

precum şi Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 71/2011 pentru punere în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură 

civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 67/17.07.2008 privind aprobarea Procedurii de licitaŃie 

pentru închirierea tonetelor aflate în administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă Procedura de licitaŃie pentru închirierea tonetelor aflate în administrarea 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, conform anexei ce conŃine un număr de 19 file şi care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 



79 

 

 Art.2. Sumele rezultate din închirierea tonetelor aflate în administrarea AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 2 se fac venit la bugetul acesteia. 

 

 Art.3. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 67/17.07.2008 privind aprobarea 

Procedurii de licitaŃie pentru închirierea tonetelor aflate în administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 

îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul general al AdministraŃiei PieŃelor 

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 instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 63 

Bucureşti, 28.06.2013 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
31.05.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituŃiilor interesate si poate fi consultată si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 
 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea unui Act adiŃional la Contractul de parteneriat 

public privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect 

“Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – PiaŃa Aghireş“ 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.06.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea unui Act adiŃional la Contractul de 

parteneriat public privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect “Dezvoltarea infrastructurii de 

afaceri – PiaŃa Aghireş“;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 794/05.06.2013 al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, serviciu public de 

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

 Raportul de specialitate nr. 36496/13.06.2013 întocmit de către DirecŃia Juridică, LegislaŃie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de ComerŃ, InvestiŃii, Servicii Publice, Privatizare şi ProtecŃia Consumatorului 

precum şi Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Notificarea înregistrată la AdministraŃia PieŃelor Sector 2 cu nr.449/22.04.2013  privind intenŃia de 

cesionare a contractului de parteneriat public privat; 

 Procesul verbal înregistrat la AdministraŃia PieŃelor Sector 2 cu nr. 738/27.05.2013, prin care s-a 

stabilit forma proiectului de act adiŃional la  contractul de parteneriat public privat; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 H.C.G.M.B. nr. 51/2003 privind măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele agroalimentare din 

Municipiul Bucureşti; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 110/17.10.2006 privind aprobarea contractului de 

parteneriat public privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect “Dezvoltarea infrastructurii de 

afaceri – PiaŃa Aghireş“; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1. Se aprobă Actul adiŃional la Contractul de parteneriat public privat pentru concesiunea de 

lucrări având ca obiect “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – PiaŃa Aghireş“, conform anexei ce conŃine 

un număr de 3 file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se mandatează Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, să semneze în numele Consiliului Local 

Sector 2, actul adiŃional la contractul de parteneriat public privat pentru concesiunea de lucrări având ca 

obiect “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – PiaŃa Aghireş“. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 2 împreună cu Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 (2)  Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 64 

Bucureşti, 28.06.2013 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.06.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituŃiilor interesate si poate fi consultată si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea încheierii Protocolului de cooperare 

între Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti din România şi Oraşul Yiwu din Republica 

Populară Chineză 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.06.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de cooperare 

între Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti din România şi Oraşul Yiwu din Republica 

Populară Chineză;  

 Analizând:  

 Raportul de specialitate nr. 36115/11.06.2013 prezentat de Directorul Executiv al DirecŃiei Calitate, 

Comunicare şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Proiectul Protocolului de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Oraşul Yiwu din Republica Populară Chineză;  

 Adresa Mr. He Meihua, Primarul Oraşul Yiwu din Republica Populară Chineză, transmisă în data 

de 04.03.2013;  

 Avizele favorabile  ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi AdministraŃiei Publice nr. 

24256/03.04.2013 şi nr. 42339/12.06.2013 precum şi avizul favorabil nr. H2 - 1/1397 din 29.03.2013 al 

Ministerului Afacerilor Externe;   

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 Art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele; 

 H.C.G.M.B nr. 157/31.05.2013 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti de a hotărî asupra încheierii protocolului de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti din România şi oraşul Yiwu din Republica Populară Chineză; 

 În temeiul prevederilor art. 16, art. 36 alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (2) precum şi al art. 81 alin. (2) lit. 

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

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1. (1) Se aprobă încheierea Protocolului de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti din România şi Oraşul Yiwu din Republica Populară Chineză, conform anexei la 

prezenta hotărâre. 

 (2) Anexa conŃine un număr de 5 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti să semneze, în numele 

Consiliului Local al Sectorului 2,  Protocolul de cooperare cu Oraşul Yiwu din Republica Populară 

Chineză. 

   

 Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al DirecŃiei Calitate, 

Comunicare şi RelaŃii InternaŃionale vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 65 

Bucureşti, 28.06.2013 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.06.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituŃiilor interesate si poate fi consultată si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenŃial, centru de zi, centru de 

îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenŃă şi sprijin pentru prevenirea 

situaŃiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi 

la asistenŃi maternali profesionişti pe anul 2013 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.06.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în 

sistem rezidenŃial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de 

asistenŃă şi sprijin pentru prevenirea situaŃiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la 

asistenŃi maternali profesionişti pe anul 2013;  

 Analizând: 

 Raportul de Specialitate nr. 35497/10.06.2013 precum şi Nota de Fundamentare nr. 

35498/10.06.2013 prezentate de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, 

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

Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea 

Legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Art. 118 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiŃi de serviciile publice 

specializate pentru protecŃia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinŃaŃi 

sau daŃi în plasament la asistenŃi maternali profesionişti, cu modificările şi completările aduse de Legea 

nr. 111/2004. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 Hotărârea Guvernului României nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaŃiei zilnice de 

hrană pentru consumurile colective din instituŃiile publice de asistenŃă socială; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1251/2005 privind unele masuri de îmbunătăŃire a activităŃii de 

învăŃare, instruire, compensare, recuperare şi protecŃie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinŃe 

educative speciale din cadrul sistemului de învăŃământ special şi special integrat. 

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă costul mediu anual pentru anul 2013 pentru un copil care beneficiază de protecŃie 

în sistem rezidenŃial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de 

asistenŃă şi sprijin pentru prevenirea situaŃiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la 

asistenŃi maternali profesionişti din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Costul mediu anual, aprobat în condiŃiile art. 1, se va comunica consiliilor judeŃene, locale şi 

municipale care au copii protejaŃi în sistemul de protecŃie al Sectorului 2. 

 

 Art.3.  DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 va întocmi 

documentaŃia necesară şi va asigura urmărirea încasării contribuŃiei comunităŃilor locale, la finanŃarea 

activităŃilor de îngrijire şi protecŃie a copilului în condiŃiile art. 5 din Legea 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului. 

 

 Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia 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 instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 66 

Bucureşti, 28.06.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.06.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituŃiilor interesate si poate fi consultată si la sediul Primăriei Sectorului 2 



86 

 

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 achiziŃionării unor servicii de asistenŃă şi reprezentare juridică 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.06.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziŃionării unor servicii de asistenŃă 

şi reprezentare juridică;  

 Analizând: 

 Raportul de Specialitate nr. 36243/12.06.2013.2013 prezentat de DirecŃia Generală de AsistenŃă 

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

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 32752/27.05.2013 întocmit de către DirecŃia Juridică, LegislaŃie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea   nr. 134/2010  privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea asistenŃei sociale nr. 292/2011; 

 Art. 22 din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe 

anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările  şi completările ulterioare; 

 Art.1 alin (2) lit. b) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de 

reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte 

normative,cu modificările si completările ulterioare; 

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

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 53/2004 privind reprezentarea intereselor Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în faŃa instanŃelor de judecată; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 21 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 

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

 

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

 

 Art.1. Se aprobă achiziŃionarea unor servicii de asistenŃă şi reprezentare juridică a Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, Primarului Sectorului 2, Consiliului Local al Sectorului 2 şi a DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2,  în faŃa instanŃelor de judecată, atât în fond, cât şi în 

căile ordinare şi extraordinare de atac, precum şi în etapa de executare a hotărârilor judecătoreşti. 

 

 Art.2. Contractele prevăzute la art. 1 vor fi semnate de către Primarul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, cu excepŃia celor privind DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 

care vor fi încheiate şi semnate de directorul general al D.G.A.S.P.C. Sector 2, cu aprobarea prealabilă a 

Primarului Sectorului 2, în baza justificării temeinice a situaŃiilor litigioase. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art.4.  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 67 

Bucureşti, 28.06.2013 

 

 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.06.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 
 

H O T Ă R Â R E 

privind acceptarea ofertei de donaŃie pentru terenul situat în Bucureşti, Şos. Dobroeşti nr. 25P, Sector 2 

şi includerea acestuia în domeniul public de interes local 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.06.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaŃie pentru terenul 

situat în Bucureşti, Şos. Dobroeşti nr. 25P, Sector 2 şi includerea acestuia în domeniul public de interes 

local;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 36551/13.06.06.2013 al DirecŃiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare 

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

 Raportul de specialitate nr. 36706/14.06.2013 al DirecŃiei Juridice, LegislaŃie, Contencios 

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

 Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului precum şi Raportul 

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

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Oferta de donaŃie autentificată sub nr. 2573/05.06.2013 la Biroul Notarilor Publici Voluntas Legibus;             

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 101/30.09.2011 privind aprobarea unor documentaŃii 

de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se acceptă oferta de donaŃie a terenului în suprafaŃă totală de 58 m.p., situat în Bucureşti, 

Şos. Dobroeşti nr. 25P, Sector 2, formulată de către proprietarul terenului, S.C. Crybad Construct 

Company S.R.L., înregistrată la Registrul ComerŃului J40/16032/21.09.2005, potrivit anexei nr. 1, în 

scopul supralărgirii profilului transversal al şos. Dobroeşti. 
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 (2) Terenul se identifică conform planului de amplasament şi delimitare prevăzut în anexa nr. 2 la 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 (1) Se aprobă includerea în domeniul public de interes local şi în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 2, prin AdministraŃia Domeniului Public Sector 2, a terenului menŃionat în anexele nr. 1 

- 2. 

 (2)  Prezenta hotărâre se transmite către Consiliul General al Municipiului Bucureşti spre a fi 

însuşită. 

 

 Art.3  (1) Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 (2) Anexele nr. 1 şi 2 conŃin un număr de 6 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 68 

Bucureşti, 28.06.2013 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.06.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunica instituŃiilor interesate si pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti  a inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public de interes local aflate în administrarea  

Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XV - a 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.06.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti  a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public de interes local aflate în 

administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XV - a;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 36546/13.06.06.2013 al DirecŃiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare 

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

 Raportul de specialitate nr. 36653/13.06.2013 al Subcomisiei speciale de Inventariere a bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2, înfiinŃată prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 1586/20.05.2011; 

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

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

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeŃelor; 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 343/17.12.2010 privind constituirea 

comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului 

Bucureşti; 

 DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 1586/20.05.2011 privind constituirea Subcomisiei speciale de 

inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate in administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2; 

 DeclaraŃia de renunŃare la dreptul de proprietate autentificată sub nr. 171 din data de 07.02.2013 la 

Biroul Notarilor Publici Rotărescu Elena şi Ştefănescu Alina Rozalia, astfel cum a fost rectificată prin 

Încheierea nr. 11 din 31.05.2013;             

 Încheierea nr. 6245/08.02.2013 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti;       
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) precum şi art. 119 respectiv 120 din 

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

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1.  Se aprobă inventarierea terenului în suprafaŃă de 112 m.p. situat în Aleea Cumidava nr. 28 

– 30, Număr Cadastral 229548, menŃionat în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre, în domeniul public 

de interes local şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, având 

destinaŃia de „alee de acces”. 

 

 Art.2. Se împuterniceşte Directorul General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 să 

efectueze demersurile necesare înscrierii acestor bunuri în evidenŃele cadastrale conform art. 46 din 

Legea cadastrului şi a publicităŃii imobiliare nr. 7/1996, republicată. 

 

 Art.3.  Prezenta hotărâre se transmite Consiliului General al Municipiului Bucureşti spre a fi 

însuşită. 

 

 Art.4.  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcŃiile de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.5.   (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 69 

Bucureşti, 28.06.2013 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
31.05.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunica instituŃiilor interesate si pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 

 



92 

 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei referitoare la organizarea concursului de proiecte de management în 

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

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.06.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei referitoare la 

organizarea concursului de proiecte de management în vederea ocupării postului de Director general la 

Centrul Cultural “Mihai Eminescu”;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 36469/12.06.2013 întocmit de DirecŃia Management Resurse Umane 

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

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 6, art. 7 şi art. 16 din O.U.G. nr. 189/2008 privind 

managementul instituŃiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

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

management organizat în vederea ocupării postului de Director General la Centrul Cultural “Mihai 

Eminescu”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se aprobă “Caietul de obiective” în baza căruia vor fi elaborate proiectele de management 

pentru concursul de proiecte de management organizat în vederea ocupării postului de Director General 

la Centrul Cultural “Mihai Eminescu”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.3. Se aprobă componenŃa Comisiei de concurs pentru concursul de proiecte de management 

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

anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.4. Se aprobă componenŃa Comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor pentru concursul de proiecte 

de management organizat în vederea ocupării postului de Director general la Centrul Cultural “Mihai 

Eminescu”, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

  (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 70 

Bucureşti, 28.06.2013 

 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.06.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate si pot fi consultate si la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe terenuri situate în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 28.06.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe 

terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 36624 din 13.06.2013 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaŃiilor de urbanism menŃionate în 

anexa  proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectului 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; 

 Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti în baza 

consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 menŃionate 

în Anexa  prezentului proiect de hotărâre; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 19 

ianuarie 2011; 

 OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24 din 31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25 din 31.03.2011 privind reactualizarea Regulamentului 

de organizare şi funcŃionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 şi 

a procedurii de analizare, avizare şi aprobare a documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului de 

către Consiliul Local Sector 2; 

 art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 

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

 

 Art.1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului ale documentaŃiilor de urbanism prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, cuprinzând în total 5 poziŃii. 

 (2)  Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

 (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexă reprezintă regulament de urbanism şi dau 

dreptul la construire numai în baza unei autorizaŃii de construire eliberată conform legislaŃiei în vigoare. 

 

 Art.2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art.3  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2)  Anexa se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 
 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 71 

Bucureşti, 28.06.2013 

 
 

 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 
28.06.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituŃiilor interesate si poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013  

 

 

  Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere : 

 -  Expunerea de motive a primarului  Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate al DirecŃiei economice privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 

nr. P.2.1./  1845  / 26.06.2013;   

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

 Luând în considerare prevederile : 

 - art.19 alin.(2) şi ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale modificată şi 

completată ; 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la partea de 

venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă de 489.535 mii lei, conform anexei nr.1. 

 Art. 2. Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează : 

 - Formularul 11 – Anexa nr. 2 – Bugetul centralizat al unităŃii administrat-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole ;  

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.2 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi 

paragrafe;  

 Art. 3. Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 4, la valoare de 489.535 mii lei, atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform anexelor : 

 

 - Anexa 3  - 49.02. Buget local 

 - Anexa 3.1  - capitol bugetar 51.02  - AutorităŃi publice  

 - Anexa 3.1.1 - cap.51.02.01            - Autoritati executive şi legislative 

 - Anexa 3.1.1.1   - cap.51.02.01.03P  - D.G.I.T.L.; 

 - Anexa 3.1.1.2   - cap.51.02.01.03P  - A.S.L.G.; 

 - Anexa 3.1.1.3   - cap.51.02.01.03P  - Primăria Sector 4; 

 - Anexa 3.2  - capitol bugetar 54.02  - Alte servicii publice generale  

 - Anexa 3.2.2  - cap.54.02.10                - EvidenŃa Persoanelor Sector 4 

 - Anexa 3.2.2.1 - cap.54.02.10 D   - DirecŃia EvidenŃă a Persoanelor Sector 4 
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          - Anexa 3.3         - cap.55.02                       - Dobânzi 

 - Anexa 3.4  - capitol bugetar 61.02  - Ordine publică şi siguranŃă naŃională  

 - Anexa  3.4.1 - cap.61.02.03         - Ordine publică 

 - Anexa  3.4.1.1 - cap.61.02.03.04         - PoliŃie locală Sector 4 

    - Anexa 3.5  - capitol bugetar 65.02  - ÎnvăŃământ total 

 - Anexa 3.5.1 - cap.65.02.01                - centralizator 

 - Anexa 3.5.2 - cap.65.02.02   - A.S.L.G. 

 - Anexa 3.5.3. - cap.65.02.03.01   - ASLG 1 

 - Anexa 3.5.4 - cap.65.02.03.02   - ASLG 2 

 - Anexa 3.5.5 - cap.65.02.03 US 1  - unităŃi şcolare 

 - Anexa 3.5.6 - cap.65.02.03 US 2  - unităŃi şcolare 

 - Anexa 3.5.7 - cap.65.02.04    - ASLG 2 

 - Anexa 3.5.8 - cap.65.02.04 US2  - unităŃi şcolare 

 - Anexa 3.5.9 - cap.65.02.07.04   - ASLG 

 - Anexa 3.5.10 - cap.65.02.07.04 US  - unităŃi şcolare 

 - Anexa 3.6   - capitol bugetar 66.02  - Sănătate  

 - Anexa 3.6.1 - cap.66.02.06   - Servicii medicale in unităŃi medicale cu paturi  

 - Anexa 3.6.1.1 - cap.66.02.06.03   - Centrul medico social Sf. Andrei  

 - Anexa 3.7  - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa  3.7.1 - cap.67.02.03   - Servicii culturale 

 - Anexa  3.7.1.1 - cap.67.02.03.30   - Alte servicii culturale Centrul Cultural   

           Nicolae Balcescu 

 - Anexa  3.7.2 - cap.67.02.05   - Servicii recreative şi sportive 

 - Anexa  3.7.2.1 - cap.67.02.05.03 A         - AdministraŃia Domeniului Public Sector 4 

 - Anexa  3.7.2.2 - cap.67.02.05.03 P          - ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone  

          Verzi 

 - Anexa 3.8  - capitol bugetar 68.02  - Asigurări şi asistenŃă socială  

 - Anexa 3.8.1 - cap.68.02.041   - Centrul de Ingrijire si AsistenŃă Sociala Nr. 1 

 - Anexa 3.8.2 - cap.68.02.12   - Centrul medico social Sf. Andrei 

 - Anexa 3.8.3 - cap.68.02. AS   - AsistenŃă socială 

          - Anexa 3.8.3.1    - cap.68.02.05              - Asistenta socială în caz de boli şi invaliditate 

          - Anexa 3.8.3.1.1 - cap.68.02.05.02           -   AsistenŃa sociala in caz de invaliditate 

 - Anexa 3.8.4.1 - cap.68.02.AS.06   - AsistenŃă socială pentru familie şi copii  

 - Anexa 3.8.4.1.1 - cap.68.02.AS.06.01  -  AsistenŃă socială pentru familie şi copii  

 - Anexa 3.8.4.2 - cap.68.02.11.2   - Creşe 

          - Anexa 3.8.4.3 - cap.68.02.AS.15   - Ajutor social 

          -  Anexa 3.8.4.3.1 - cap.68.02.AS.15.01  - Ajutor social 

 - Anexa 3.8.4.4 - cap.68.02.AS.50   - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor  

           şi asistenŃei sociale 

 - Anexa 3.9  - capitol bugetar 70.02  - LocuinŃe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa  3.9.1 - cap 70.02.03       - LocuinŃe servicii şi Dezvoltare Publică; 

 - Anexa  3.9.1.1 - cap 70.02.03.30       - Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor; 
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          - Anexa 3.9.2       - cap 70.02.05.             - Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice 

          - Anexa 3.9.2.1    - cap.70.02.05.01         - Alimentare cu apa 

          - Anexa 3.9.3       - cap 70.02.50              - Alte servicii in domeniile locuinŃelor,   

                                                                                serviciilor şi dezvoltării comunale. 

 - Anexa 3.10 - capitol bugetar 74.02  - Protectia Mediului  

 - Anexa  3.10.1 - cap 74.02.05   - Salubritate şi gestiunea deseurilor; 

 - Anexa  3.10.1.1 - cap 70.02.05.01   - Salubritate; 

 - Anexa 3.11  - capitol bugetar 84.02  - Transporturi 

 - Anexa 3.11.1 - cap.84.02.03   - Transport rutier 

 - Anexa 3.11.1.1 - cap.84.02.03.03   - Străzi 

 

         Art. 4. Se aprobă Listele de investiŃii aferente unităŃilor aflate în subordinea Consiliului Local sector 

4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

 - anexa nr.  4 „Lista de investiŃii a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti” 

 - anexa nr.  5   ,,Lista de investiŃii a D.G.I.T.L. Sector 4” 

 - anexa nr.  6   ,,Lista de investiŃii a Directiei de Evidenta a Persoanelor Sector 4” 

 - anexa nr.  7   ,,Lista de investiŃii a A.S.L.G. Sector 4” 

 - anexa nr.  8   ,,Lista de investiŃii a AdministraŃiei Domeniului Public Sector 4” 

 - anexa nr.  9         „Lista de investiŃii a D.G.A.S.P.C. Sector 4” 

 Art. 5.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia 

Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către instituŃiile publice 

implicate, conform competenŃelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-

Electoral. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.06.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Daniel BĂLUłĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 105/27.06.2013 
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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 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea planului de ocupare a funcŃiilor publice  

din cadrul PoliŃiei Locale Sector 4 pentru anul 2013 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

łinând seama de  Expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

Analizând referatul de specialitate nr.443/17.05.2013 al PoliŃiei Locale Sector 4 – Serviciul 

Resurse Umane, Evaluare şi PerfecŃionare, SSM; 

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

În conformitate cu prevederile art. 23 alin.4 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor 

publici, republicată; 

În temeiul dispoziŃiilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completatările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice al PoliŃiei Locale Sector 4 pentru anul 2013, 

conform anexei. 

 

Art.2 Cu data prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local sector 4 

nr.41/29.03.2012. 

 

Art.3 Primarul sectorului 4, Secretarul sectorului 4 şi PoliŃia Locală Sector 4, prin compartimentele 

de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.06.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Daniel BĂLUłĂ 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 106/27.06.2013 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind derularea proiectului „ŞI EU MERIT O ŞANSĂ!” şi alocarea de fonduri conform bugetului 

anexat acestui proiect 

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Luând în considerare referatul de specialitate cu nr.D/35/12.06.2013, al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4; 

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 41/05.07.2007 şi Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 291/2001, privind abilitatea Consiliilor Locale 1-6 să se asocieze cu 

persoane juridice române şi străine; 

łinând cont de Hotărârea de Guvern 1175/29.09.2005 privind Strategia naŃională pentru 

protecŃia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, „Şanse 

egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări”; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.487/11.07.2002 a sănătăŃii mintale şi a protecŃiei 

persoanelor cu tulburări psihice şi cu Ordinul MMSSF privind aprobarea Standardelor minime de calitate 

pentru centre rezidenŃiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu 

handicap, locuinŃe protejate pentru persoane adulte cu handicap; 

łinând  seama de OrdonanŃa 68/2003 privind serviciile sociale şi prevederile Legii nr. 448/2006, 

republicată, privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

În temeiul prevederilor art.45 alin. 1, art.81 alin.2 lit. n) şi q) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art. 1. Se aprobă derularea proiectului „ŞI EU MERIT O ŞANSĂ” pentru perioada iulie 2013 – 

decembrie 2013, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Pentru derularea proiectului se aprobă alocarea de fonduri, în valoare de  69.216,00 lei, 

din bugetul Consiliului Local al Sectorului 4, conform bugetului proiectului din Anexa 2 ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se împuterniceşte Directorul Executiv al D.G.A.S.P.C.- Sector 4 să semneze convenŃia de 

colaborare între D.G.A.S.P.C. Sector 4 şi FundaŃia ESTUAR. 
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Art. 4. Secretarul  Sectorului 4, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 4 şi Serviciul Tehnic Consiliul Local Documente - Electoral vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.06.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Daniel BĂLUłĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 107/27.06.2013 
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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 suplimentarea burselor şcolare de merit  

pentru anul şcolar 2012/2013 semestrul II 

 

Consiliul Local Sector 4 

 Văzând  Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând act de Referatul de specialitate Nr. 2579/14.06.2013, întocmit de AdministraŃia Şcolilor, 

Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4  

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, privind educaŃia naŃională, precum şi 

prevederile din OMECTS nr. 5576/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziŃiile prevăzute la art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin (2) lit. ,,j’’ şi alin. (4) din 

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

ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 – Se aprobă suplimentarea numărului de burse de merit pentru anul şcolar 2012 – 2013 

semestrul II, elevilor cuprinşi în învăŃământul preuniversitar de stat din instituŃiile de învăŃământ de pe 

teritoriul Sectorului 4, un număr de 184 burse şcolare conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre;   

   

 Art. 2 – Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti Sector 4 şi AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.06.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Daniel BĂLUłĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 108/27.06.2013 
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ANEXA NR.1 

la HCLS4 nr. 108/27.06.2013 

 

BURSE ŞCOLARE  SEMESTRUL II  AN ŞCOLAR 2012-2013 

 

 

Nr. 

Crt.  
Unitatea de învăŃământ  

Nr. burse de 

merit cf. art. 8 

a) 

Nr. elevi cu 

media 

generală 10 

şi 10 la 

purtare 

Număr burse 

de merit 

suplimentate 

Total 

burse de 

merit cf. 

art. 8 a) 

Aprobate prin 

HCL nr. 

87/30.04.2013 

1 
Şcoala Gimnaziala "IenăchiŃă 

Văcărescu" 
2 3 1 3 

2 Şcoala Gimnazială nr. 79 42 129 87 129 

3 Şcoala Gimnazială nr.97 32 51 19 51 

4 Şcoala Gimnazială "Avram Iancu"  14 25 11 25 

5 Şcoala Gimnazială nr.99 7 18 11 18 

6 
Şcoala Gimnazială "General 

Eremia Grigorescu" 
7 9 2 9 

7 Şcoala Gimnazială nr.189 5 8 3 8 

8 Şcoala Gimnazială nr.190 25 58 33 58 

9 Şcoala Gimnazială nr.194 27 41 14 41 

10 
Colegiul NaŃional de Arte "Dinu 

Lipatti" - şcoala generală 
  2 2 2 

11 
Liceul Tehnologic "Mircea 

Vulcănescu" 
  1 1 1 

TOTAL SECTOR 4 (sem. II) 161 345 184 345 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Daniel BĂLUłĂ 
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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 studiului de fundamentare în vederea alegerii procedurii pentru delegarea 

gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat pentru activităŃile de  amenajare, 

întreŃinere şi înfrumuseŃare a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joacă 

pentru copii din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

Având în vedere : 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii şi AchiziŃii Publice nr. P.9/751/27.06.2013; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

- Prevederile OrdonanŃei de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea şi funcŃionarea 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 OrdonanŃei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002 

-  În conformitate cu art.1 din OrdonanŃa Guvernului nr.43/1997, republicată – privind regimul 

drumurilor - aprobată prin Legea nr. 82/1998, administrarea drumurilor publice şi private are ca 

obiect proiectarea, construirea, reabilitarea, repararea, întreŃinerea şi exploatarea drumurilor 

- Prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

- Legea 273/2006 privind finanŃele publice locale cu modificările şi completările ulterioare 

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

ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. f) şi 126 din Legea 215/2001 privind 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă studiul de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii serviciului de 

administrare a domeniului public şi privat pentru activităŃile de amenajare, întreŃinere şi înfrumuseŃarea 

zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copii din Sectorul 4, conform 

anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Se aprobă demararea procedurii necesare delegării serviciului de administrare a 

domeniului public şi privat pentru activităŃile de amenajare, întreŃinere şi înfrumuseŃarea zonelor verzi, a 
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parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copii din Sectorul 4, prin “gestiune delegată 

(indirectă)”. 

 

Art.3. Secretarul Sectorului 4, DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii Publice şi DirecŃia Economică vor 

aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.06.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Daniel BĂLUłĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 109/27.06.2013 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 
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109 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 

  

SUMAR  

  
HOTĂRÂREA NR.92/20.06.2013. privind aprobarea restructurării împrumutului intern contractat în data de 27.01.2006 de la 

sindicatul bancar UniCredit łiriac Bank şi Raiffeisen Bank………………………………………………………………………………  

 
110 

HOTĂRÂREA NR.93/20.06.2013. privind alegerea preşedintelui de şedinŃă ………………………………………………………….. 113 
HOTĂRÂREA NR.94/20.06.2013. privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 88/29.04.2010 în sensul înlocuirii d-nei Mărgărit Mioara 

Livia, reprezentantul DirecŃiei Generale de PoliŃie a Municipiului Bucureşti, având calitatea de membru în cadrul Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 6 cu d-nul Codreanu Constantin - reprezentant al DirecŃiei Generale de PoliŃie a Municipiului 

Bucureşti,precum şi înlocuirea Anexei acesteia cu Anexa care  face parte integrantă din prezenta 

hotărâre................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 

114 
HOTĂRÂREA NR.95/20.06.2013. privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului de investiŃii:“Reabilitare 

sistem rutier strada MOISE CONSTANTIN”………………………………………………………………………………………………… 

 
116 

HOTĂRÂREA NR.96/20.06.2013. privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanŃilor îndreptăŃiŃi să primească 

locuinŃe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinŃe de necesitate, în baza Legii privind locuinŃele nr. 114/1996, întocmite pentru 

anul 2013…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

117 
HOTĂRÂREA NR.97/20.06.2013. privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinŃe realizate în cadrul Programului de 

construcŃii de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării 

în regim de închiriere…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

118 
HOTĂRÂREA NR.98/20.06.2013. privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul al-II-lea an şcolar 

2012 – 2013 pentru elevii cuprinşi în învăŃământul preuniversitar de stat din unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat de pe 

raza Sectorului 6…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

119 
HOTĂRÂREA NR.99/20.06.2013. pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru 

organizarea reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti cu Colegiul U.C.E.C.O.M. „Spiru Haret” la unităŃi de învăŃământ particulare………………………………………………. 

 
 

121 
HOTĂRÂREA NR.100 /20.06.2013. privind stabilirea tarifelor lunare minimale pentru închirierea terenurilor şi clădirilor aparŃinând 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 şi a tarifelor minimale pentru închiriere spaŃiu 

publicitar/panouri de publicitate în incinta unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului 

contractului de închiriere teren/clădiri aparŃinând unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat respectiv a modelului de contract 

de închiriere, panouri de publicitate în unităŃile de învăŃământ mai sus menŃionate precum şi stabilirea cotelor – părŃi din chirii pe 

care unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 o vor vira la bugetul local al Sectorului 6 respectiv la 

Serviciul Public pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

122 
HOTĂRÂREA NR.101 /20.06.2013. privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti în vederea împuternicirii 

Primarului Sectorului 6 de a negocia şi semna contractul de vânzare – cumpărare, pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, a 

terenului în suprafaŃă de 416 m2  situat în Municipiul Bucureşti, Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 1A, Sector 6, în incinta Liceului  

Tehnologic Costin C. KiriŃescu, teren ce se află în proprietatea privată a d-lui Jianu Marin şi a d-nei Jianu Maria cu domiciliul în Str. 

DreptăŃii nr. 15, Sector 6, Bucureşti precum şi darea terenului mai sus menŃionat în administrarea AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 

pentru buna desfăşurare a activităŃii educaŃionale a Liceului  Tehnologic Costin C. KiriŃescu……………………………………….. 

 
 
 
 
 

124 
HOTĂRÂREA NR.102 /20.06.2013. privind aprobarea derulării şi finanŃării în anul 2013 din bugetul local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti a proiectului „Proiect de îmbunătăŃire a serviciilor socio-medicale la Centrul multifuncŃional de sănătate Sf. 

Nectarie - unitate socio-medicală” desfăşurat în parteneriat cu AsociaŃia pentru Parteneriat şi AlianŃe Strategice LIFEGATE……… 

 
 

126 
HOTĂRÂREA NR.103 /20.06.2013. privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Furtunei nr. 12-14”, Sector 6 pentru 

construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 296 m.p.,proprietate privată persoană fizică………………………………………. 

 
128 

HOTĂRÂREA NR.104 /20.06.2013. privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cetatea de Baltă nr. 64”, Sector 6, 

pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 295 m.p.,proprietate privată persoană fizică………………………………. 

 
130 

HOTĂRÂREA NR.105 /20.06.2013. privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Agnita nr. 10”, Sector 6 pentru 

construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 400 m.p.,proprietate privată persoană fizică………………………………………….. 

 
131 

 



110 

 

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 restructurării împrumutului intern contractat în data de 27.01.2006  

de la sindicatul bancar UniCredit łiriac Bank şi Raiffeisen Bank   

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Economice şi Raportul Comisiei de specialitate a 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. 49, art. 

63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), art. 81 lit. d), ale art. 115 precum şi ale art. 117 din Legea administratiei 

publice locale nr. 215/2001, cu modificarile 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 finanŃele 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 atribuŃiilor privind aprobarea 

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

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

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

atribuŃiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru investiŃii; 

Având în vedere prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă 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 finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale 

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

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor art. 14, lit. (c) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii; 

 łinând 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; 

 H.C.L.S. 6 nr. 284 din 20.01.2006 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 

180,000,000 RON;  

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

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

 łinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 

convenŃii; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă restructurarea împrumutului intern contractat de la UniCredit łiriac Bank şi 

Raiffeisen Bank în data de 27.01.2006, restructurare ce se referă la Perioada de Dobândă, Rata 

Dobânzii, Ratele Scadente, Comisioane ce va intra în vigoare la data semnării actelor adiŃionale. 

Art. 2. Se împuterniceşte (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, să 

negocieze şi semneze, în numele şi pe seama Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, actele adiŃionale 

necesare restructurării împrumutului intern contractat de la sindicatul bancar UniCredit łiriac Bank şi 

Raiffeisen Bank în data de 27.01.2006, cu amendamentele în vigoare. 

 Art. 3. Din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti se asigură integral plata: 

a)serviciul anual al datoriei publice locale;  

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

c)alte cheltuieli neeligibile la finanŃare din împrumutul menŃionat la art. 1. 

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

obligaŃia să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti următoarele date: 

g) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum şi orice modificări şi/sau       

completări ale acesteia; 

h) valoarea finanŃării/finanŃărilor rambursabile contactate în valută de contract; 

i) gradul de îndatorare a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

j) durata serviciului datoriei pubice locale, cu precizarea perioadei de garanŃie şi a perioadei de 

rambursare a finanŃării rambursabile; 

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

l) plăŃile efectuate din fiecare finanŃare rambursabilă. 

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

trimestrul expirat, sub sancŃiunile prevăzute de lege. 

Art. 5. (1) Garantarea împrumutului 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 obligaŃiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la acest 

împrumut, aferente anului respectiv. 

 (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaŃii sau răspunderi ale Guvernului României 

şi acesta va fi plătit din bugetele locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanŃarea datoriei publice locale. 

 (3) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să semneze în numele şi 

pentru Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti acordul de garantare a împrumutului şi să semneze în numele 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti toate documentele necesare obŃinerii autorizării şi derulării finanŃării 

rambursabile interne. 

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 92        

Data: 20.06.2013 
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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 alegerea preşedintelui de şedinŃă  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 1.9; 

 În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege dl consilier Moisă Constantin în funcŃia de preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 

3 luni, până la data de 30.09.2013. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

                

Nr.: 93  

Data: 20.06.2013 
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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 modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 88/29.04.2010 în sensul înlocuirii 

d-nei Mărgărit Mioara Livia, reprezentantul DirecŃiei Generale de PoliŃie a Municipiului Bucureşti, având 

calitatea de membru în cadrul Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 6 cu d-nul Codreanu Constantin 

- reprezentant al DirecŃiei Generale de PoliŃie a Municipiului Bucureşti, precum şi înlocuirea Anexei 

acesteia cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de   specialitate al 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

łinând cont de Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88/29.04.2010, cu modificările 

ulterioare, precum şi adresa DirecŃiei Generale de PoliŃie a Municipiului Bucureşti din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, cu nr. 2011270/22.05.2013; 

În conformitate cu prevederile art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului; 

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

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

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 88/29.04.2010 în sensul că d-na 

Mărgărit Mioara, reprezentantul DirecŃiei Generale de PoliŃie a Municipiului Bucureşti, având calitatea de 

membru în cadrul Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 6 va fi înlocuită de dl Codreanu Constantin - 

reprezentant al DirecŃiei Generale de PoliŃie a Municipiului Bucureşti, în cadrul Comisiei pentru ProtecŃia 

Copilului Sector  6. 

Art. 2. Se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 88/29.04.2010 cu  Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88/29.04.2010, cu modificările 

ulterioare, rămân neschimbate. 

Art. 4. (1) DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Comisia pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 6 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 94 

Data: 20.06.2013 
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  ANEXA  

                    la H.C.L.S. 6 nr. 94/20.06.2013 

 

 

 

COMISIA  PENTRU  PROTECłIA  COPILULUI  SECTOR 6 

 

 

1. PREŞEDINTE: GHEORGHE FLORICICĂ – Secretar Sector 6 

2. VICEPREŞEDINTE: MARIUS LĂCĂTUŞ – Director General D.A.G.S.P.C. 

 

MEMBRI: 

3. Dr. MANU EVA SABINA – reprezentant al DirecŃiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti 

4. CORNEL TRUŞCĂ –  reprezentant al AgenŃiei pentru PlăŃi şi InspecŃie  Socială a Municipiului 

Bucureşti 

5. FERENł IOAN - OVIDIU – reprezentant al FundaŃiei InternaŃionale pentru Copii România 

6. VOLINTIRU MARIANA – psihopedagog, reprezentantul Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti 

7. CODREANU CONSTANTIN – reprezentantul DirecŃiei Generale de PoliŃie a Municipiului Bucureşti 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Liviu Sebastian Jicman 
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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 documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului de investiŃii: 

“Reabilitare sistem rutier strada MOISE CONSTANTIN” 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind FinanŃele 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 administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem 

rutier strada Moise Constantin” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în Anexa nr. 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului Local 

Sector 6, conform listelor de investiŃii aprobate potrivit legii. 

 Se regăseşte în lista de investiŃii evidenŃiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 litera C 

cheltuieli pentru elaborarea S.P.F., S.F., P.T. şi altor studii aferente obiectivelor  de investiŃii.        

            Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 95        

Data: 20.06.2013 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanŃilor îndreptăŃiŃi 

să primească locuinŃe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinŃe de necesitate, în baza Legii privind 

locuinŃele nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2013 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit 

de Serviciul Reglementare şi Repartizare SpaŃii locative; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Legii privind locuinŃele nr. 114/1996, republicată în decembrie 

1997, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii privind locuinŃele nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1275/2000, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local nr. 51/30.10.2012 privind aprobarea 

condiŃiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluŃionarea 

cererilor solicitanŃilor îndreptăŃiŃi la repartizarea locuinŃelor din fondul locativ de stat, locuinŃelor sociale şi 

locuinŃelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2013, în baza Legii nr. 114/1996; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă listele cu ordinea de prioritate a solicitanŃilor îndreptăŃiŃi să primească locuinŃe 

sociale, din fondul locativ de stat sau locuinŃe de necesitate, în temeiul Legii nr. 114/1996, întocmite 

pentru anul 2013, aşa cum se regăsesc în Anexele nr. 1 şi 2, ce fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art. 2. Se aprobă ca în listele ce constituie Anexele nr. 1 şi 2 să nu fie incluşi solicitanŃii care nu au 

dat curs invitaŃiei de a prezenta, conform “art. 21” şi “art. 30” din Normele Metodologice de aplicare a 

Legii nr. 114/1996, documentele necesare reverificării anuale a situaŃiei. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinŃă şi 

Serviciul Reglementare şi Repartizare SpaŃii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

             

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 96 

Data: 20.06.2013                          

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinŃe realizate în cadrul Programului de construcŃii 

de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe 

perioada exploatării în regim de închiriere 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit 

de Serviciul Reglementare şi Repartizare SpaŃii Locative; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru 

LocuinŃe, modificată şi completată,  ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Normele metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

962/2001 modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 159/2009, 

precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 181/2006; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local  Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuinŃe realizate în cadrul Programului de 

construcŃii de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre .  

 Art. 2. ContestaŃiile cu privire la acordarea priorităŃilor în soluŃionarea cererilor se vor adresa 

Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la data afişării listei. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinŃă şi 

Serviciul Reglementare şi Repartizare SpaŃii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 97       

Data: 20.06.2013 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul al-II-lea an  

şcolar 2012 – 2013 pentru elevii cuprinşi în învăŃământul preuniversitar de stat  

din unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6; 

 Luând în considerare raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia Şcolilor Sector 6,  precum şi 

referatul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 privind situaŃia numerică a burselor 

solicitate pe categorii de burse pentru semestrul al-II-lea an şcolar 2012 – 2013, nr. 75 din  29.03.2013 

înregistrat la sediul AdministraŃiei Şcolilor Sector 6, cu nr. 1835 din data de 01.04.2013 precum şi situaŃia 

statistică pe tranşe de medii întocmită de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 

înregistrată la sediul AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 3312 din data de 28.05.2013;  

 łinând seama de Rapoartele de specialitate întocmite de comisiile de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6;  

 În temeiul prevederilor art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educaŃia naŃională, 

precum şi prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învăŃământul preuniversitar de stat; 

 În conformitate cu dispoziŃiile prevăzute la art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) şi alin. (4) din 

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

ulterioare. 

 Consiliul  Local  Sector  6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2013, pentru semestrul al-II-

lea an şcolar 2012 – 2013, elevilor cuprinşi în învăŃămânul preuniversitar de stat din instituŃiile de 

învăŃământ de pe teritoriul Sectorului 6, un număr de 2686 burse şcolare după cum urmează: 

a) 61 burse de performanŃă în cuantum de 130 lei/lună/elev; 

b) 220 burse de studiu în cuantum de 130 lei/lună/elev; 

c) 1818 burse de ajutor social în cuantum de 130 lei/lună/elev;  

d) 19 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 130 lei/an/elev; 

e) 568 burse de merit. 

 Art. 2. Bursele de merit se acordă pe semestrul al-II-lea an şcolar 2012 – 2013, pentru elevii din 

învăŃămânul preuniversitar de stat din instituŃiile de învăŃământ de pe teritoriul Sectorului 6 care au 

finalizat semestrul I cu media generală 10 şi nota 10 la purtare, o singură dată în cuantum total de 588 

lei/elev. 
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 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Scolilor Sector 6 şi DirecŃia Economică din cadrul 

Primăriei Sectorului 6 împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 vor  aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 98        

Data: 20.06.2013 
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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 

pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru 

organizarea reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Colegiul U.C.E.C.O.M. „Spiru Haret” la unităŃi de învăŃământ 

particulare 

 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61, alin. (2) din Legea nr. 1/2011- Legea EducaŃiei NaŃionale, 

adresei FundaŃiei ÎnvăŃământul Preuniversitar al CooperaŃiei Meşteşugăreşti Spiru Haret cu nr. 108 din 

data de 19.04.2013 înregistrată la sediul AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 2325 din data de 

19.04.2013 şi Ordinului Ministrului EducaŃiei Cercetării Tineretului şi Sportului nr. 6083 din data de 

24.10.2012; 

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

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se modifică şi se completează Anexa H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru 

organizarea reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 – 2014 la unităŃi de învăŃământ particulare cu 

următoarea unitate de învăŃământ particular, respectiv Colegiul U.C.E.C.O.M. „Spiru Haret”, cu sediul în 

Municipiul Bucureşti, Str. Economu Cezărescu nr. 47-59, Sector 6. 

 Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reŃelei 

şcolare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2013 – 2014 rămân neschimbate.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului  6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 99       

Data: 20.06.2013 



122 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind stabilirea tarifelor lunare minimale pentru închirierea terenurilor şi clădirilor aparŃinând unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 şi a tarifelor minimale pentru închiriere spaŃiu 

publicitar/panouri de publicitate în incinta unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere teren/clădiri aparŃinând unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat respectiv a modelului de contract de închiriere, panouri de publicitate în unităŃile de 

învăŃământ mai sus menŃionate precum şi stabilirea cotelor – părŃi din chirii pe care unităŃile de 

învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 o vor vira la bugetul local al Sectorului 6 

respectiv la Serviciul Public pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 – Legea educaŃiei naŃionale, Legea nr. 213/1998 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare, Legea 

nr. 571/2003  privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 5/2013  legea 

bugetului de stat pe anul 2013, O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi recomandările CurŃii de Conturi a României – Camera de Conturi a 

Municipiului Bucureşti din Decizia nr. 8 din data de 09.01.2013; 

  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 alin. (4), din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă tarifele lunare minimale pentru închirierea terenurilor şi clădirilor aparŃinând 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, conform Anexei nr. 1 ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă tarifele lunare minimale pentru închiriere spaŃiu publicitar/panouri de publicitate în 

incinta unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, conform Anexei nr. 2 ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă modelul contractului de închiriere teren/clădiri unităŃi de învăŃământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, conform Anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 4. Se aprobă modelul contractului de închiriere panouri de publicitate în unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, conform Anexei nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 5. Se aprobă modelul cererii de închiriere ce trebuie întocmită de persoanele fizice/juridice ce 

doresc să închirieze spaŃii respectiv teren/clădire în unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat 

respectiv spaŃiu publicitar/panouri de publicitate în unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat de pe 

raza Sectorului 6, conform Anexei nr. 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6.  Lunar după încasarea chiriei unitatea de învăŃământ în incinta căreia se află spaŃiul/terenul 

închiriat va vira o cotă de 50% din valoarea acesteia la bugetul local al Sectorului 6, respectiv la Serviciul 

Public pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6. 

 Art. 7. UnităŃile de învăŃământ de pe raza Sectorului 6 a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de 

stat, pot închiria doar spaŃiile şi terenurile excedentare astfel încât să se asigure buna funcŃionare a 

procesului instructiv educativ. 

 Art. 8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. Sector 6 nr. 71 din data de 25.07.2002 

şi H.C.L. Sector 6 nr. 141 din data de 31.10.2002 îşi încetează aplicabilitatea.  

 Art. 9. (1) Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se va face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 100 

Data: 20.06.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti în vederea împuternicirii Primarului 

Sectorului 6 de a negocia şi semna contractul de vânzare – cumpărare, pentru şi în numele Municipiului 

Bucureşti, a terenului în suprafaŃă de 416 m2  situat în Municipiul Bucureşti, Str. Peştera Dâmbovicioara 

nr. 1A, Sector 6, în incinta Liceului  Tehnologic Costin C. KiriŃescu, teren ce se află în proprietatea privată 

a d-lui Jianu Marin şi a d-nei Jianu Maria cu domiciliul în Str. DreptăŃii nr. 15, Sector 6, Bucureşti precum 

şi darea terenului mai sus menŃionat în administrarea AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 pentru buna 

desfăşurare a activităŃii educaŃionale a Liceului  Tehnologic Costin C. KiriŃescu. 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, precum şi raportul de specialitate 

al AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând cont de notificarea d-lui Jianu Marin şi d-nei Jianu Maria înregistrată la sediul AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6 cu nr. 2416 din data de 24.04.2013, notificarea d-lui Jianu Marin şi a d-nei Jianu Maria 

înregistrată la sediul AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 3103 din data de 16.05.2013 şi a referatului de 

opozabilitate nr. 3512/10.06.2012 a AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

 Luând în considerare extrasul de Carte Funciară nr. 70898 a Municipiului Bucureşti cu număr 

cadastral 8381 conform încheierii nr. 283293 din data de 29.07.2009, eliberată de Judecătoria Sector 6;  

 În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 cu modificările şi completările 

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

Legii nr. 213/1998 – privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii 

nr. 1/2011 privind educaŃia naŃională cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. f) şi j), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să negocieze şi să semneze contractul de vânzare 

– cumpărare, pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, a terenului în suprafaŃă de 416 m2 situat în 

Municipiul Bucureşti, Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 1A, Sector 6, în incinta Liceului Tehnologic Costin C. 

KiriŃescu, teren ce se află în proprietatea privată a d-lui Jianu Marin şi a d-nei Jianu Maria cu domiciliul în 

Str. DreptăŃii nr. 15, Sector 6, Bucureşti precum şi darea terenului mai sus menŃionat în administrarea 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 pentru buna desfăşurare a activităŃii educaŃionale a Liceului  Tehnologic 

Costin C. KiriŃescu. 
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 Art. 2. Terenul prevăzut la Art. 1 este identificat în Cartea Funciară nr. 70898 a Municipiului 

Bucureşti cu număr cadastral 8381 conform încheierii nr. 283293 din data de 29.07.2009, eliberată de 

Judecătoria Sector 6. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 şi DirecŃia Economică din cadrul 

Primăriei Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 101       

Data: 20.06.2013 
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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 derulării şi finanŃării în anul 2013 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti a proiectului „Proiect de îmbunătăŃire a serviciilor socio-medicale la Centrul multifuncŃional de 

sănătate Sf. Nectarie - unitate socio-medicală” desfăşurat în parteneriat cu AsociaŃia pentru Parteneriat şi 

AlianŃe Strategice LIFEGATE 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Centrului 

multifuncŃional de sănătate Sf. Nectarie - unitate socio-medicală; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

 łinând 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 multifuncŃional de sănătate ”Sf. Nectarie” cu AsociaŃia pentru Parteneriat şi 

AlianŃe Strategice LIFEGATE în vederea implementării proiectului „ÎmbunătăŃirea 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 funcŃionarea Centrului multifuncŃional de sănătate ”Sf. Nectarie” ca unitate socio-medicală în 

subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi PerformanŃă 

Administrativă a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 Bucureşti pentru 

perioada 2011-2018;  

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale;  

- Prevederile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 292/2011 asistenŃei sociale;  

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

- Legea nr. 17/2000 privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. (a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă derularea şi finanŃarea în anul 2013 din bugetul local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti a proiectului „Proiect de îmbunătăŃire a serviciilor socio-medicale la Centrul 

multifuncŃional de sănătate Sf. Nectarie - unitate socio-medicală” desfăşurat în parteneriat cu AsociaŃia 

pentru Parteneriat şi AlianŃe Strategice LIFEGATE în limita sumei de 6.301.174 lei conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  



127 

 

(2) Se aprobă ConvenŃia de colaborare dintre Centrul multifuncŃional de sănătate „Sf. Nectarie” - 

unitate socio-medicală şi Asociatia pentru Parteneriat şi AlianŃe Strategice LIFEGATE conform Anexei nr. 

2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se împuterniceşte Directorul General al Centrului multifuncŃional de sănătate ”Sf. Nectarie” - 

unitate socio-medicală să semneze convenŃia de colaborare prevăzută la art. 1 (2) din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Centrul multifuncŃional de sănătate „Sf. Nectarie” - unitate socio-

medicală vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 102       

Data: 20.06.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Furtunei nr. 12-14”, Sector 6 

pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 296 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

DirecŃiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Furtunei nr. 12-14”,  Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

9870/7/1;22/04/2013 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită 

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012;           

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada Furtunei nr. 12-14”, Sector 6, pentru 

construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 296 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

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

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate anterior, care fac referire la adresa 

poştală pusă în discuŃie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală Arhitect Şef vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 
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           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 103        

Data: 20.06.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cetatea de Baltă nr. 64”, 
Sector 6, pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 295 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 
 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 
DirecŃiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - “Strada 
Cetatea de Baltă nr. 64”,  Sector 6; 
 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 
5902/7/2;22/04/2013 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 
Consiliului Local al Sectorului 6; 
  łinând seama de prevederile: 
- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 
modificările ulterioare; 
- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungita 
in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012;           
 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din 
Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada Cetatea de Baltă nr. 64”, Sector 6, pentru 
construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 295 m.p., proprietate privată persoană fizică. 
 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate anterior, care fac referire la adresa 
poştală pusă în discuŃie, devin nule de drept. 
 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală Arhitect Şef vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei, conform competenŃelor. 
 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 
Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 104   

Data: 20.06.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Agnita nr. 10”, Sector 6 

pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 400 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

DirecŃiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Agnita nr. 10”,  Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

9869/7/3;22/04/2013 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită 

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012;           

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada Agnita nr. 10”, Sector 6, pentru construire 

locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 400 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

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

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate anterior, care fac referire la adresa 

poştală pusă în discuŃie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală Arhitect Şef  vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 105 

Data: 20.06.2013     
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