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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit, aferent proiectului "Finalizarea staŃiei de 

epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector 

DâmboviŃa (Caseta)", principalilor indicatori tehnico - economici revizuiŃi, aferenŃi Etapei 1 a 

proiectului„Finalizarea staŃiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare 

sş a canalului colector DâmboviŃa (Caseta)", co-finanŃarii obiectivelor de investiŃii pentru Etapa 1 

a proiectului „Finalizarea staŃiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de 

canalizare şi a canalului colector DâmboviŃa (Caseta) " şi aprobarea contractării unei finanŃări 

rambursabile externe de Ia instituŃii financiare internaŃionale, în valoare de 60 331 871 Euro, 

pentru cofinanŃarea Etapei 1 a proiectului „Finalizarea staŃiei de epurare Glina, reabilitarea 

principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector DâmboviŃa (Caseta)" 

 

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

raportul de specialitate comun al DirecŃiei UtilităŃi Publice – Seviciul UIP Glina 2 şi al DirecŃiei 

Buget; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice, raportul Comisiei pentru credite externe şi 

monitorizarea derulării acestora, raportul Comisiei economice buget, finaŃe şi avizul Comisiei 

Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În scopul administrării unitare a Sistemului de canalizare al Municipiului Bucureşti, prin 

întreŃinerea şi exploatarea eficientă a Sistemului de canalizare, cât şi pentru eliminarea unor 

riscuri în funcŃionarea StaŃiei de Epurare a Apelor Uzate Bucureşti Glina; 

 În scopul îndeplinirii angajamentelor asumate de România ca urmare a aderării la Uniunea 

Europeană, în special a celor din sectorul apă şi apă uzată, respectiv pentru îndeplinirea 

conformării cu acquis-ul comunitar pentru colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate până 

în 2015;  

 În baza prevederilor Memorandumului de FinanŃare aferent Măsurii ISPA nr. 

2004/RO/16/P/PE/003 (publicat în Monitorul Oficial al României, conform Ordinului nr. 622/ 

16.05.2005 al Ministrului FinanŃelor Publice), semnat între Comisia Europeană şi Guvernul 

României, referitoare la abordarea pe faze a reabilitării StaŃiei de Epurare a Apelor Uzate; 

 Luând în considerare prevederile H.C.G.M.B. nr. 123/30.06.2011 privind aprobarea Actului 

AdiŃional nr. 9 la Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 cu privire la furnizarea de 
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servicii de alimentare cu apă şi de canlizare pentru Municipiul Bucureşti încheiat între Municipiul 

Bucureşti, în calitate de Concedent, şi SC Apa Nova Bucureşti S.A., în calitate de Concesionar. 

 În baza recomandărilor Raportului misiunii Comisiei Europene REGIO.E2/VC/BN D(2013), 

aferent misiunii desfăşurate în perioada 22-23.01.2013; 

 În baza adresei nr. 1802/20.02.2013 prin care DirecŃia UtilităŃi Publice - UIP Glina 2 a 

solicitat firmei care asigură AsistenŃa Tehnică pentru Managementul de Proiect, modificarea 

AplicaŃiei de FinanŃare pentru proiectul „Finalizarea staŃiei de epurare Glina, reabilitarea 

principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector DâmboviŃa (Caseta)" şi a adresei 

nr.2243/05.03.2013 prin care s-a primit AplicaŃia de finanŃare revizuită în vederea transmiterii la 

Autoritatea de Management pentru POS Mediu.  

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 64/2007 privind 

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

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

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

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

 łinând seamă de prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 

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

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

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. Se aprobă modificarea Anexei 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 113/30.08.2012, în 

conformitate cu anexa 1 la prezenta Hotărâre. 

Art. II. Se aprobă modificarea Anexei 3 la Hotărârea CGMB nr. 113 / 30.08.2012, în 

conformitate cu anexa 2 la prezenta Hotărâre  

Art. III. Se aprobă modificarea Anexei 4 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 113 / 30.08.2012, în 

conformitate cu anexa 3 la prezenta Hotărâre. 

 Art. IV. Art. 5 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 113 /30.08.2012, se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

 ,,Art.5 Se aprobă contractarea unei finanŃări rambursabile externe de la instituŃii financiare 

internaŃionale în valoare de 60 331 871 Euro, pentru cofinanŃarea Etapei 1 a proiectului 
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,,Finalizarea staŃiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a 

canalului colector DâmboviŃa (Caseta)", conform structurii de finanŃare prevăzută în Anexa 4 la 

prezenta Hotărâre. 

 Art. V. Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 113 / 30.08.2012 rămân neschimbate. 

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

 Art. VII. Primarul General al Municipiului Bucureşti, DirecŃia UtilităŃi Publice şi DirecŃia 

Generală Economică - DirecŃia Buget vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Aceasta hotărâre a fost adoptată în şedinŃa Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

din data de 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 Hotărârii C.G.M.B. nr. 267/2010 pentru aprobarea Programului de transport 

rutier de persoane prin servicii regulate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeŃului Ilfov, a 

modelului licenŃei de traseu şi a contractului de transport public între Regia Autonomă de 

Transport Bucureşti şi oraşele/comunele din judeŃul Ilfov 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia 

Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană, raportul Comisiei economice 

buget, finanŃe şi avizul Comisiei Juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

-Art. 3 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-OrdonanŃei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

decizională în administraŃia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 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.l Anexa nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 267/2010 pentru aprobarea Programului de 

transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeŃului 

Ilfov, a modelului licenŃei de traseu şi a contractului de transport public între Regia Autonomă de 

Transport Bucureşti şi oraşele/comunele din judeŃul Ilfov, se modifică şi  va avea conŃinutul 

prevăzut în anexa nr. 1* care face parte integrantă din prezenta hotărăre. 

 Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 267/2010 rămân neschimbate. 

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

Bucureşti şi Regia Autonomă de Transport 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 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti,31.05.2013 

Nr. 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 243/2009 privind controlul reproducŃiei 

câinilor în Municipiul Bucureşti 

 

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

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

AutorităŃii pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor (ASPA); 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului, raportul Comisiei pentru relaŃii 

cu organizaŃii neguvernamentale şi alŃi parteneri sociali şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile: 

-     art. 17 alin. (3) lit c) şi lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementărilor-cadru de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

- Legii nr. 205/2004 privind protecŃia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 

227/2002 şi Legea nr. 391/2006; 

- Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităŃii sanitar-veterinare şi 

pentru siguranŃa alimentelor, cu modificările şi completările uterioare; 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecŃia animalelor utilizate în scopuri ştiinŃifice 

sau în alte scopuri experimentale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-        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. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 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: 
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 Art.I Alin. (1) al Art. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 243/2009 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

 „ASPA va captura şi transporta câinii fără deŃinător de pe raza Municipiului Bucureşti, 

excepŃie făcând puii până la vârsta de 6 luni şi femelele aflate în perioada de alăptare."  

 Art.ll Alin. (5) al Art. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 243/2009 se abrogă. 

 Art.III Art. 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 243/2009 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art. 4 Medicii veterinari organizaŃi în condiŃiile Legii nr. 160/1998, având contract de 

prestări servicii cu ASPA vor transmite în scris şi electronic, lunar, situaŃia câinilor sterilizaŃi, 

vaccinaŃi, deparazitaŃi şi identificaŃi, pentru introducerea în baza unică de date. Această raportare 

se face conform formularului nominal prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre." 

 Art.IV Art. 6 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 243/2009 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „alin. (1) OrganizaŃiile Neguvernamentale (ONG) constituite în condiŃiile OrdonanŃei 

Guvernului nr. 26/2000 pot adopta de la ASPA, gratuit, 100 de câini pe an, iar persoanele fizice 

pot adopta de la ASPA, gratuit, un singur câine pe an. Pentru adopŃiile suplimentare se percepe 

taxa de adopŃie în cuantum de 150 lei/câine. Taxa de adopŃie se achită către ASPA, de 

adoptator, în momentul adopŃiei. 

 alin. (2) Serviciile prestate de ASPA către agenŃi economici se vor taxa conform tarifelor 

stabilite în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 alin. (3) AdopŃiile se fac de către persoanele fizice sau ONG-uri numai în urma completării 

formularului de adopŃie conform anexei nr. 3A, respectiv anexei nr. 3B la prezenta hotărâre. 

 alin. (4) Abandonul câinilor se constată de către ASPA prin consultarea bazei unice de 

date. 

 alin. (5) Persoanele fizice sau ONG-urile care abandonează câinii, nu mai au dreptul să 

adopte alŃi câini timp de 1 an de la data constatării ultimului abandon." 

 Art. V Art. 7 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 243/2009 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „alin. (1) Reteritorializarea câinilor neadoptaŃi se face în acelaşi loc de unde au fost 

capturaŃi de către ASPA, numai după sterilizare, deparazitare, vaccinare, identificare prin 

crotaliere şi microcipare, şi înregistrarea în baza unică de date. 

 alin. (2) Este interzisă reteritorializarea câinilor în parcuri, pieŃe, instituŃii de învăŃământ, 

spitale, obiective de interes turistic, centre comerciale şi alte instituŃii de interes public. 

 alin. (3) Câinii reteritorializaŃi pe domeniul public în urma sterilizării, deparazitării, 

vaccinării, identificării şi înregistrării în baza unică de date, care prezintă comportament agresiv, 

identificat conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre, vor fi capturaŃi de pe domeniul public de 

către ASPA şi nu mai fac obiectul reteritorializării." 

 Art.VI Art. 8 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 243/2009 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „alin. (1) Persoanele fizice şi juridice, instituŃiile şi ONG-urile care deŃin câini în vârstă de 

peste 4 luni, pe raza Municipiului Bucureşti, sunt obligate să-i înregistreze la ASPA în termen de 

6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin microciparea lor şi completarea 
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formularului-declaraŃie prevăzut la anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. Formularul declaraŃie 

prevăzut mai sus se transmite către ASPA. Fac excepŃie câinii utilitari şi câinii de serviciu ai 

Ministerului Apărării NaŃionale şi Ministerului Afacerilor Interne. 

 alin. (2) Persoanele fizice şi juridice, instituŃiile şi ONG-urile care deŃin câini în vârstă de 

peste 6 luni, pe raza Municipiului Bucureşti, sunt obligate să-i sterilizeze în termen de 12 luni de 

la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Sterilizarea se face de către medicii veterinari prin 

metoda ovariohisterectomiei la femele, respectiv orhidectomiei la masculi. Fac excepŃie câinii 

utilitari, câinii de vânătoare, câinii cu drept de montă înregistraŃi de AsociaŃia Chinologică 

Metropolitană Bucureşti, câinii de serviciu ai Ministerului Apărării NaŃionale şi Ministerului 

Afacerilor Interne, şi câinii a căror stare de sănătate nu este compatibilă cu procedura de 

sterilizare, fapt confirmat prin semnătura şi parafa medicului veterinar de pe formularul declaraŃie 

prevăzut la anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. 

 alin. (3) Persoanele fizice şi juridice, instituŃiile şi ONG-urile care nu doresc să sterilizeze 

câinii deŃinuŃi sunt obligate să achite anual la ASPA suma de 150 lei pentru fiecare câine 

nesterilizat. Fac excepŃie câinii utilitari, câinii de vânătoare, câinii cu drept de montă înregistraŃi 

de AsociaŃia Chinologică Metropolitană Bucureşti, câinii de serviciu ai Ministerului Apărării 

NaŃionale şi Ministerului Afacerilor Interne şi câinii a căror stare de sănătate nu este compatibilă 

cu procedura de sterilizare, fapt confirmat prin semnătura şi parafa medicului veterinar de pe 

formularul-declaraŃie prevăzut la anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. 

 Art.VII Anexa prevăzută la art. 9 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 243/2009 se modifica potrivit 

anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art.VIII Art. 10 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 243/2009 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 „alin. (1) Identificarea prin microcipare, fotografiere şi crotaliere a câinilor fără deŃinător se 

va face de către ASPA, iar numărul de microcip va fi înscris în fişa câinelui şi înregistrat în baza 

unică de date. 

 alin. (2) Persoanele juridice, instituŃiile şi ONG-urile care desfăşoară activităŃi de capturare, 

adăpostire, transport, sterilizare, identificare şi adopŃie a câinilor fără deŃinător pe raza 

Municipiului Bucureşti, sunt obligate să comunice către ASPA toate informaŃiile aferente acestor 

activităŃi, conform anexelor nr. 1, 3A, 3B, 6, şi 7 la prezenta hotărâre. Aceste informaŃii se vor 

comunica lunar către ASPA, până pe data de 15 ale lunii în curs, pentru luna anterioară." 

 Art.lX Art. 12 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 243/2009 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 „Art.12 ONG-urile cu protocol de colaborare, care prezintă câini pentru vaccinare, 

deparazitare, sterilizare, identificare şi înregistrare în baza unică de date, vor fi scutite de orice 

plată a serviciilor prestate de către ASPA în cadrul adăposturilor sale." 

 Art.X Următoarele fapte constituie contravenŃii şi se sancŃionează, după cum urmează: 
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 a. nerespectarea obligaŃiilor prevăzute la art.VI alin.(1) din prezenta hotărâre, cu 

amendă de 3.000 lei; 

 b. nerespectarea obligaŃiilor prevăzute la art.VIII alin.(2) din prezenta hotărâre, cu 

amendă de 3.000 lei. 

 Art.XI Constatarea şi sancŃionarea contravenŃiilor stabilite în prezenta hotărâre se face de 

către Primarul General al Municipiului Bucureşti şi împuterniciŃii acestuia. 

 Art.XII Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data 

publicării conform prevederilor art.4 alin.(1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenŃiilor. 

 Art.XIII Anexele nr. 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6 şi 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.XIV Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 243/2009 rămân neschimbate. 

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

Bucureşti şi Autoritatea pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor (ASPA) vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti din data de 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 145 
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ANEXA NR.1 Formular nominal pentru înregistrarea în baza unică de date 

 
Nr. M/  

F 

C V T Rasă Serie 

microcip/cod 

de bare 

Fotografie 

profil 

Număr 

crotaliu 

D/C S Nume deŃinător şi 

adresa la care este 

adăpostit  câinele 

Telefon 

deŃinător 

Semnătură 

deŃinător 

1 

    

 

 

2 

     

3 

     

4 

     

5 

     

6 

     

7 

     

8 

     

9 

     

1 

     

 
Data: ............. / ............ / ........................                        Intocmit de*…………………………………. 

(numele,prenumele şi semnătura) 

*Cunoscând prevederile art. 288-292 din Codul Penal privind falsul în declaraŃii, răspund 

pentru corectitudinea datelor din prezentul formular 
 

M/F > M = mascul, F=femelă; C > culoarea predominantă: A = alb, B = bej, G = gri, R = roşcat, M 

= maroniu, N = negru; 

V > vârsta câinelui în ani; T > talia câinelui 1 = talie mică, 2 = talie medie, 3 = talie mare D/C > D 

= cu deŃinător, C = comunitar; 

S > sectorul unde este dus câinele/câinii; 1-6 = Sector 1-6, 0 = pentru câinii adoptaŃi/adăpostiŃi în 

afara Municipiului Bucureşti 
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ANEXA NR. 2 

 

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Autoritatea pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor 

ASPA 

Tarife pentru agenŃii economici care solicită serviciile ASPA 

 

 

 

 

 
TARIF /1 CÂINE ACTIVITATE 

70 lei Capturare 
70 lei Sterilizare 
20 lei Identificare şi înregistrare 
10 lei Vaccinare antirabică 
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ANEXA NR. 3A 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Autoritatea pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor 

ASPA 

FORMULAR DE ADOPłIE 

DeclaraŃie-Angajament 

 

Nr ........./………….. 

 

 Subsemnatul(a)…………………………………………………………………….legitimat(ă) cu 

CI/BI,serie……………….nr…………………cu CNP……………………………….,domiciliat(ă) în 

municipiul……………………………………………….sector/localitate………………………….strada

……………………………………………..nr………cu numărul de 

telefon:……………………….cunoscând prevederile art. 288-292 din Codul Penal privind falsul în 

declaraŃii, mă angajez să adopt câinele cu seria de microcip: 

 

SpaŃiu pentru serie microcip / cod de bare 

 

 

 

şi mă oblig să: 

1. respect normele de îngrijire şi hrănire; 

2. prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenŃia acestuia 

sau pentru a fi vaccinat antirabic; 

3. anunŃ ASPA în cazul decesului sau al înstrăinării câinelui mai sus menŃionat; 

4. anunŃ apariŃia manifestărilor agresive, să nu-l abandonez, iar în cazul în care nu îl mai 

doresc, să îl predau către ASPA; 

5. accept introducerea datelor personale în baza unică de date a AutorităŃii pentru 

Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor. 

 

 Câinele va fi adăpostit la adresa:municipiul …………………..sector/localitate………………. 

strada……………………………………….nr…….bloc nr………scara nr………etaj… apartament 

nr…………… 

 

Data:……/……….      Nr. document taxă adopŃie…………… 

  

Semnătura adoptatorului,  

……………………………………… 

Semnătură reprezentant ASPA 

...................................................... 
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ANEXA NR. 3B 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Autoritatea pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor 

ASPA 

FORMULAR DE ADOPłIE  

pentru ONG/InstituŃie/Persoană juridică 

Nr ........ /…….. 

 

 

 Subscrisa ONG/InstituŃie/Societate………………………………………………………..cu 

număr de înregistrare………………………cu sediul în 

municipiul………………..sector/localitate,…………………………………….strada,…………………

……………………nr…….cu numărul de telefon: …………………………….reprezentată 

de……………………………………….în calitate de…………………………………………………. 

legitimat cu CI/BI serie……… nr…………………cunoscând prevederile art. 288-292 din Codul 

Penal privind falsul în declaraŃii, se angajează să adopte un număr de câini, identificaŃi conform 

datelor de pe verso*. 

Câinii vor fi adăpostiŃi la adresa: municipiul ………………… sector/localitate,………… 

strada……………………………. nr……………. 

Subscrisa se obligă să: 

1. respecte normele de îngrijire şi hrănire; 

2. să prezinte periodic câinele/ii la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenŃia 

acestuia sau pentru a fi vaccinat/Ńi antirabic; 

3. anunŃe ASPA în cazul decesului sau al înstrăinării câinelui/i lor; 

4. anunŃe apariŃia manifestărilor agresive, să nu-l/i abandoneze, iar în cazul în care nu îl/i mai 

doreşte, să îl/i predea către ASPA; 

5. accepte introducerea datelor în baza unică de date a AutorităŃii pentru Supravegherea şi 

ProtecŃia Animalelor; 

Data .................... / ............ / ............  

 

Ştampilă ONG/InstituŃie/Persoană juridică 

 

Semnătură reprezentantului,  

…………………………………….. 

Semnătură reprezentant ASPA 

…………………………………………… 

 

 

*se completează obligatoriu şi pe verso 
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ANEXA NR. 3B 

 

Tabel nominal la formularul de adopŃie nr………../………………. 

 

Nr. M/F Serie microcip/cod de bare Serie crotaliu 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

Ştampila ONG/InstituŃie/Persoană juridică 

 

Semnătură reprezentantului,  

…………………………………….. 

Semnătură reprezentant ASPA 

………………………………………. 
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ANEXA NR. 4 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Autoritatea pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor 

ASPA 

FORMULAR DE IDENTIFICARE CÂINE AGRESIV 

DeclaraŃie 

 

Nr ........ / 

 

 Subsemnatul(a)……………………………………………………………legitimat(ă) cu CI/BI, 

serie………,nr………,cu CNP……………………………domiciliat(ă) în municipiul……………….., 

sector/localitate……………………………….strada .................................... nr……. , cu 

numărul de telefon: ..................................................................................... cunoscând prevederile 

art. 288-292 din Codul Penal privind falsul în declaraŃii, susŃin pe proprie răspundere, 

următoarele: 

 În data de/ ............ / ........... , orele .............. , la adresa: sector ................. strada 

......................................................:........................................................ nr ......................... , 

alte informaŃii privind locul agresiunii: ...................................................................................  

 

descriere eveniment: ............................................................................................................. ……… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

identificare câine agresiv: culoare ................................ , talie ..................... crotaliu Da/Nu 

 

 

SpaŃiu pentru fotografie câine agresiv 

 

 

 

 

Dată………../…………………………                    Semnătură reclamant……………………….. 
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ANEXA NR. 5 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Autoritatea pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor 

ASPA 

 

DeclaraŃie de înregistrare 

pentru câinii cu deŃinător de pe raza 

Municipiului Bucureşti 

 

 

 Subsemnatul(a) ..................................................................................  ,legitimat(ă) cu…….. 

CI/BI, serie........... nr ....................... ,cu CNP......................................................... , domiciliat(ă) 

în municipiul  ............................................................. , sector/locaiitate ..................................... , 

strada ........................................................................., nr ................... cunoscând prevederile 

art. 288-292 din Codul Penal privind falsul în declaraŃii, declar câinele al cărui proprietar sunt, cu 

seria de microcip: 

 

SpaŃiu pentru serie microcip/cod de bare 

 

 

şi următoarele caracteristici: sex ...........................  culoare ........................ , vârstă ......... , talie, 

rasă……………., în vederea înregistrării în baza unică de date a AutorităŃii pentru 

Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor şi mă oblig să: 

• accept introducerea datelor personale şi datelor de identificare ale câinelui în baza 

unică a AutorităŃii pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor; 

• anunŃ apariŃia manifestărilor agresive, să nu-l abandonez, iar în cazul în care nu îl mai 

doresc, să îl predau către ASPA; 

•  anunŃ ASPA în cazul decesului sau al înstrăinării câinelui mai sus menŃionat. 

MenŃionez faptul că (se bifează după caz): 

•  1. acest câine este sterilizat, 

•  2. acest câine nu suportă procedura de sterilizare*.  

•  3. nu doresc să sterilizez acest câine şi mă oblig să achit taxa anuală.  

*se bifează numai de către medicul veterinar care parafează în subsol. 

 

Data / ................. / ............  

Semnătura deŃinătorului, *Semnătura şi parafă medic, 

(numai dacă se bifează poziŃia 2) 

………………………………            ……………………………………………. 
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ANEXA NR. 6 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Autoritatea pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor 

ASPA 

 

Borderou de capturare 

pentru câinii de pe domeniul public al Municipiului Bucureşti 

nr…………….. 

 

 

Subsemnatul ...................................................................... în calitate de şef echipă CR ............  

declar pe proprie răspundere că am capturat astăzi,  ............. / ............ / ............  un număr de 

...... câinii de la adresa*: sector/localitate ........................... , strada............................................  

nr - cadranul de intervenŃie numărul .............. / ....... / .......... - cu următoarele coordonate 

GPS: N ........... / ........... / .......... /, E ............/........... / ........... /. 

*pentru mai multe adrese se completează nominal în tabelul de mai jos 

 

Nr. 

crt. 

Adresa (Sector, stradă şi nr.) Nr. câini 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

Semnătură şef echipă CR,………………………………………… 

 _________________________________________________________________________ 

Subsemnatul .................................................................. , în calitate de reprezentant ................  

declar pe proprie răspundere, că am preluat astăzi,  .......................... / ............ / ............  câinii 

menŃionaŃi mai sus în vederea identificării, înregistrării în baza unică de date, sterilizării 

deparazitării şi vaccinării. 

 

Semnătură reprezentant ..................................... 
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ANEXA NR. 7 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Autoritatea pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor 

ASPA 

 

Formular de reteritorializare  

pentru câinii fără deŃinător - comunitari 

Nr……….. 

 

Astăzi, ......... / ............ / ............. câinii identificaŃi cu numărul de microcip şi crotaliu conform 

tabelului de pe verso se reteritorializează la adresa* municipiul  ..............................................., 

sector/localitate ............................................ strada .....................................................................  

nr ........ - cadranul de intervenŃie numărul ............ / ....... / ...........- cu următoarele coordonate 

GPS: N ........... / ........... / .......... /, E ............ / .......... / ........... /. 

*pentru mai multe adrese se completează în corespondenŃă cu înregistrările de pe verso 

 

Adresa (Sector, stradă şi nr.) Nr. corespondent de pe verso 

  

  

  

  

 

Subsemnatul .................................................................. , în calitate de reprezentant............... , 

declar pe proprie răspundere, că toŃi câinii menŃionaŃi în tabelul de pe verso sunt sterilizaŃi, 

deparazitaŃi, vaccinaŃi, identificaŃi prin microcip/crotalie şi înregistraŃi în baza unică de date. 

Semnătură reprezentant……………………………………………… 

_______________________________________________________________________ 

Subsemnatul ……………………………………în calitate de şef echipă CR….. declar pe proprie 

răspundere că am preluat în data de…./…./…./câinii conform tabelului de pe verso şi mă oblig 

să-i reteritorializez, la adresa/ele menŃionată/e mai sus. 

 

Semnătură şef echipă CR………………….. 

 

 

*se completează obligatoriu şi pe verso 
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ANEXA NR. 7 

 

Tabel nominal la formularul de reteritorializare nr……..din……./……./……………….. 

Nr. M/F Serie microcip/cod de bare Serie crotaliu 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

Semnătură reprezentant ,……………… Semnătură şef echipă CR,…………… 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încheierea contractelor de prestări servicii în vederea sterilizării câinilor fără deŃinător în 

punctele de lucru ale AutorităŃii pentru Supravegherea şi 

ProtecŃia Animalelor 

 

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

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

AutorităŃii pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor (ASPA); 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului, raportul Comisiei pentru relaŃii 

cu organizaŃii neguvernamentale şi alŃi parteneri sociali, raportul Comisiei economice 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 17 alin. (3) lit. c) şi lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementărilor-cadru de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

- Legii nr. 205/2004 privind protecŃia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 16 alin (1) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 

de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică din OrdonanŃa de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare 

a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 227/2002 şi Legea 

nr. 391/2006; 

- Legii nr. 31/1990 privind organizarea societăŃilor comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaŃiilor de 

plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 

autorităŃi contractante; 

- Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-OrdonanŃei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităŃii sanitar-veterinare şi pentru 

siguranŃa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- OrdonanŃei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecŃia animalelor utilizate în scopuri ştiinŃifice sau 

în alte scopuri experimentale, 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 19 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 împuterniceşte Autoritatea pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor (ASPA) 

să încheie un acord cadru urmat de contracte subsecvenŃiale de prestări servicii, în temeiul art. 

16 alin. (1) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006, cu medicii veterinari organizaŃi în 

condiŃiile Legii nr. 160/1998. 

 Art.2 Obiectul contractelor subsecvenŃiale de prestări îl constituie sterilizarea câinilor fără 

deŃinător, în vârstă de peste 6 luni, în punctele de lucru ale ASPA, urmând ca serviciile prestate 

să fie plătite de către ASPA. 

 Art.3 AchiziŃia serviciilor de sterilizare va fi organizată în baza "Normelor interne privind 

desfăşurarea procedurii de selecŃie pentru achiziŃia de servicii de sterilizare a câinilor în punctele 

de lucru ale AutorităŃii pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor” conform anexei nr. 1 la 

prezenta hotătâre şi a "DocumentaŃiei privind încheierea unui acord-cadru de prestări servicii de 

sterilizare a câinilor în punctele de lucru ale AutorităŃii pentru Supravegherea şi ProtecŃia 

Animalelor" conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art.4 CerinŃele minime obligatorii pentru ofertanŃi sunt: 

a) Certificatul de înregistrare în Registrul Unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără 

personalitate juridică eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari; 

b) Atestat de liberă practică emis de Colegiul Medicilor Veterinari din România.  

 Art.5 Dotările, materialele sanitare, echipamentele şi medicamentele folosite în cadrul 

procedurilor de sterilizare, identificare şi înregistrare vor fi puse la dispoziŃie către ASPA. 

 Art.6 Materialele sanitare, medicamentele şi echipamentele folosite vor corespunde 

normelor de calitate, vor fi în termen de valabilitate şi sunt omologate în România. 

 Art.7(1) Lunar, prestatorul va comunica în scris către ASPA numărul de câini sterilizaŃi, 

astfel: 

 a) numărul sterilizărilor de masculi, cumulat lunar; 

 b) numărul sterilizărilor de femele, cumulat lunar. 

 (2) La baza dosarului prin care ASPA va plăti sumele aferente serviciilor prestate, se află 

documentele prevăzute în "DocumentaŃia privind încheierea unui acord-cadru de prestări servicii 
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de sterilizare a câinilor în punctele de lucru ale AutorităŃii pentru Supravegherea şi ProtecŃia 

Animalelor" conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art.8 SituaŃia centralizată şi documentele solicitate la art. 7 din prezenta hotărâre va însoŃi 

factura fiscală ce se va emite o singură dată pentru serviciile prestate în luna anterioară, iar plata 

facturii se va efectua în termen de 30 de zile. 

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

 Art. 10 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi Autoritatea pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti,31.05.2013 

Nr.146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 16/2010 privind încheierea contractelor 

de prestări servicii cu medicii veterinari în Municipiul Bucureşti 

 

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

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

AutorităŃii pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor (ASPA); 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului, raportul Comisiei pentru relaŃii 

cu organizaŃii neguvernamentale şi alŃi parteneri sociali, raportul Comisiei economice, buget, 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 17 alin. (3) lit. c) şi lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementărilor-cadru de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

- Legii nr. 205/2004 privind protecŃia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 16 alin (1) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 

de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea 

Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare 

a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 227/2002 şi Legea 

nr. 391/2006; 

- Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităŃii sanitar-veterinare şi pentru 

siguranŃa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecŃia animalelor utilizate în scopuri ştiinŃifice sau 

în alte scopuri experimentale, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 105/2013 privind schimbarea sediului AutorităŃii pentru Supravegherea şi 

ProtecŃia Animalelor; 

- Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaŃiilor de 

plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 

autorităŃi contractante; 

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

administraŃia publică, cu modificările şi completările ulterioare 
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 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) 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.l Art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 16/2010 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 "Art. 2 Obiectul contractelor subsecvenŃiale de prestări servicii este sterilizarea gratuită a 

câinilor aflaŃi în proprietatea persoanelor fizice şi a câinilor fără deŃinător de pe raza Municipiului 

Bucureşti, urmând ca serviciile prestate de cabinetele veterinare să fie decontate de către 

ASPA". 

 Art.ll Anexele nr. 1 şi 2 prevăzute la art. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 16/2010 se modifică 

potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

 Art.lll După lit. f) al art 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 16/2010 se introduce lit. g), care va 

avea următorul cuprins: 

 "lit. g) Cabinetele veterinare cu capacitate de cazare preoperatorie şi postoperatorie, a 

minim 10 câini, pentru o perioadă de 3 zile, pot prelua de la ASPA câini fără deŃinător în vederea 

sterilizării, deparazitării, vaccinării, identificării şi înregistrării în baza unică de date". 

 Art.IV Art. 6 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 16/2010 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 "Art. 6 Câinii cu deŃinător vor fi prezentaŃi la cabinetul contractant de proprietar, solicitând 

sterilizarea, deparazitarea, vaccinarea, identificarea şi înregistrarea în baza unică de date, prin 

completarea cererii- angajament conform formularului nr. 1 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Câinii fără deŃinător vor fi prezentaŃi la cabinetul contractant de către echipele ASPA, solicitând 

sterilizarea, deparazitarea, vaccinarea, identificarea şi înregistrarea, în baza borderoului de 

capturare întocmit conform formularului nr. 3 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre". 

 Art.V Art. 9 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 16/2010 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 "Art. 9 Câinilor cu deŃinător, după sterilizare, li se va implanta obligatoriu un microcip 

subcutanat în zona suprascapulară, a cărui serie va fi înscrisă în carnetul de sănătate, pe 

cererea-angajament conform formularului nr. 1 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, semnată de 

proprietarul câinelui şi în tabelul aferent înregistrării în baza unică de date, conform formularului 

nr. 2 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Se utilizează numai microcipuri biocompatibile cu 

sistem antimigrare". 

 Art.VI Art. 10 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 16/2010 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 "Art. 10 alin. (1) Câinii fără deŃinător, după sterilizare, deparazitare şi vaccinare sunt 

identificaŃi prin microcipare şi crotaliere auriculară, respectând codul de culori aferent 

sectoarelor. Crotaliul se aplică pe urechea stângă la masculi, respectiv pe urechea dreaptă la 

femele. Microciparea se efectuează conform art. 9 al prezentei hotărâri. Se vor înregistra 

nominal datele de identificare în baza unică conform formularului nr. 2 din anexa nr. 2 la 

prezenta hotărâre. 
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 alin. (2) Câinii fără deŃinător, după parcurgerea procesului de identificare, înregistrare, 

vaccinare, deparazitare şi sterilizare sunt reteritorializaŃi în baza formularului nr. 4 din anexa nr. 2 

la prezenta hotărâre. 

 alin. (3) Câinii reteritorializaŃi pe domeniul public în urma sterilizării, deparazitării, 

vaccinării, identificării şi înregistrării în baza unică de date, care prezintă comportament agresiv 

vor fi capturaŃi de pe domeniul public de către ASPA şi nu mai fac obiectul reteritorializării". 

 Art.VII Art. 11 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 16/2010 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 "Art. 11 alin. (1) Medicii veterinari organizaŃi în condiŃiile Legii nr. 160/1998, având contract 

de prestări servicii cu ASPA vor transmite în scris şi format electronic, situaŃia câinilor sterilizaŃi, 

vaccinaŃi, deparazitaŃi şi identificaŃi pentru introducerea în baza unică de date. Această raportare 

se face în formatul stabilit prin formularul nr. 2 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 alin. (2) Pentru câinii cu deŃinător, suplimentar prevederilor art. 11 alin. (1) din prezenta 

hotărâre, se solicită şi cererea-angajament cu numărul de microcip ataşat, împreună cu fotocopia 

actului de identitate al proprietarului şi copie de pe carnetul de sănătate cu datele de identificare 

ale câinelui, documente care stau la baza dosarului prin care ASPA va plăti sumele pentru 

sterilizările efectuate. 

 alin. (3) Pentru câinii fără deŃinător, suplimentar prevederilor art. 11 alin. (1) din prezenta 

hotărâre, se solicită şi copie de pe formularul nr. 4 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, 

documente care stau la baza dosarului prin care ASPA va plăti sumele pentru sterilizările 

efectuate". 

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

 Art lX Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 16/2010 rămân neschimbate. 

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

Bucureşti şi Autoritatea pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti,31.05.2013 

Nr.147 

 

* 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 încheierea contractelor de prestări servicii în vederea capturării, transportării şi 

reteritorializării câinilor fără deŃinător de pe raza Municipiului Bucureşti 

 

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

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

AutorităŃii pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor (ASPA); 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului, raportul Comisiei pentru relaŃii 

cu organizaŃii neguvernamentale şi alŃi parteneri sociali, raportul Comisiei economice buget, 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 17 alin. (3) lit. c) şi lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementărilor-cadru de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

- Legii nr. 205/2004 privind protecŃia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 16 alin. (1) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvemului 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; 

- Art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 "pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică din OrdonanŃa de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare 

a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 227/2002 şi Legea nr. 

391/2006; 

- Legii nr. 31/1990 privind organizarea societăŃilor comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaŃiilor de 

plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 

autorităŃi 

- Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităŃii pentru siguranŃa alimentelor, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecŃia animalelor utilizate în scopuri ştiinŃifice sau 

în alte scopuri experimentale, cu modificările şi completările ulterioare; 



32 
 

 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. 19 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 împuterniceşte Autoritatea pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor (ASPA) 

să încheie un acord cadru urmat de contracte subsecvenŃi ale de prestări servicii, în temeiul art. 

16 alin. (1) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006, cu agenŃi economici organizaŃi în 

condiŃiile Legii nr. 31/1990. 

 Art.2 Obiectul contractelor subsecvenŃiale de prestări îl constituie capturarea, transportul şi 

după caz, reteritorializarea câinitar fără deŃinător, în vârstă de peste 6 luni, de pe teritoriul 

municipiului Bucureşti, urmând ca serviciile prestate să fie plătite de către ASPA. 

 Art.3 AchiziŃia serviciilor de capturare, transport şi reteritorializare va fi organizată în baza 

,,Normelor interne privind desfăşurarea procedurii de selecŃie servicii capturare, transport şi 

reteritorializare a câinilor fără deŃinător din municipiul Bucureşti" conform anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre şi a „DocumentaŃiei privind încheierea unui acord cadru de prestări servicii de capturare, 

transport şi reteritorializare a câinilor fără deŃinător din municipiul Bucureşti" conform anexei nr. 2 

la prezenta hotărâre. 

 Art.4 CerinŃele minime obligatorii pentru ofertanŃi sunt: 

a) Certificat de înregistrare la Registrul ComerŃului; 

b) Dovada deŃinerii a minimum un mijloc de transport având o capacitate cuprinsă între 10 şi 15 

câini; 

c) Dovada unui contract de prestări servicii încheiat cu un medic veterinar de liberă practică, 

organizat în condiŃiile Legii nr. 160/1998; 

 Art.5 Câinii fără deŃinător vor fi capturaŃi conform programului coordonat de ASPA, pe zone 

de intervenŃie şi obiective specifice. 

 Art.6 Capturarea, transportul şi reteritorializarea se vor desfăşura, conform ,,Normelor 

interne privind desfăşurarea procedurii de selecŃie servicii de capturare, transport şi 

reteritorializare a câinilor fără deŃinător din municipiul Bucureşti" din anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre, prin metode minim traumatizante pentru câini şi populaŃie. 

 Art.7 Dotările, materialele şi echipamentele folosite în cadrul intervenŃiilor pe teren vor fi 

ale prestatorului. 

 Art.8 Materialele şi echipamentele folosite vor corespunde normelor de calitate şi vor fi în 

termen de valabilitate. 
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 Art.9 (1) Lunar, prestatorul va comunica în scris către ASPA numărul de câini capturaŃi, 

transportaŃi şi reteritorializaŃi, repartizaŃi pe 2 secŃiuni. 

 (2) La baza dosarului prin care ASPA va plăti sumele aferente serviciilor prestate, se află 

documentele prevăzute în DocumentaŃia privind încheierea unui acord cadru de prestări servicii 

de capturare, transport şi reteritorializare a câinilor fără deŃinător din municipiul Bucureşti" 

conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art.10 SituaŃia centralizată şi documentele solicitate la art. 9 din prezenta hotărâre va însoŃi 

factura fiscală ce se va emite o singură dată pentru serviciile prestate în luna anterioară, iar plata 

facturii se va efectua în termen de 30 de zile. 

 Art.11 Anexele nr. 1* şi nr 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Autoritatea pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri 

  

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

Bucureşti din data de 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti,31.05.2013 

Nr.148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2013 calculată 

conform Anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 317/2008 

 

 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 - Serviciul UlP Faza 2 Glina; 

 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; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

317/29.10.2008; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Memorandumului de FinanŃare, semnat între Comisia Europeană şi Guvernul României, 

referitor la asigurarea co-finanŃării Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003, cu precădere art. 8.4 

(b) ,,CondiŃionalităŃi"; 

- Anexei D - ,,ObligaŃiile Primăriei" din Legea nr. 470/2006 pentru aprobarea Contractului de 

finanŃare dintre România, Banca Europeană de InvestiŃii şi Primăria Municipiului Bucureşti pentru 

Proiectul privind StaŃia pentru tratarea apelor uzate Bucureşti - Glina, Faza A, semnat la 

Bucureşti la 29 mai 2006; 

-Art. 2 alin. 2.1, ,,Cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată" din Actul AdiŃional nr. 

4507/04.12.2008, la Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii alimentare cu 

apă şi canalizare pentru municipiul Bucureşti încheiat cu S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

- Art. 24 şi art. 36 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi 

canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraŃia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) 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 cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată pentru anul 2013, în 

valoare de 0,05 RON/m3 apă uzată; calculată conform anexei* care face parte integrantă din 
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prezenta hotărâre, în baza metodologiei de calcul aprobată prin anexa nr. 2 la Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 317/2008. 

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

Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti SA vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti,31.05.2013 

Nr.149 

 

 

 

 

 

 

 

*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 validarea modificărilor în bugetul propriu al municipiului Bucureşti intervenite ca urmare a 

aplicării dispoziŃiilor Hotărârii Guvernului nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului 

Ministerului SănătăŃii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2013 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Economice; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) 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: 

 

 Articol unic - Se validează modificările în bugetul propriu al municipiului Bucureşti 

intervenite ca urmare a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 278/2013 privind 

suplimentarea bugetului Ministerului SănătăŃii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, efectuate în temeiul art. 82 din Legea nr. 

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

 

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

Bucureşti din data de 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti,31.05.2013 

Nr.150 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind suplimentarea bugetului Spitalului de Psihiatrie Titan ,,Dr. Constantin Gorgos" pe anul 

2013, cu sume de la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti pentru cheltuieli 

aferente Programului naŃional de oncologie 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Economice; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. b), alin. (4) 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 suplimentarea bugetului Spitalului de Psihiatrie Titan ,,Dr. Constantin 

Gorgos" pe anul 2013, cu 949 mii lei la venituri, articolul 33.10.21 - venituri din contractele 

încheiate cu Casele de Asigurări de Sănătate şi cu aceeaşi sumă la cheltuieli la alineatul 

20.04.01 -Medicamente. 

 Art.2 Primarul General al Municipiului Bucureşti va include modificările din prezenta 

hotărâre în nivelul şi structura bugetului propriu al municipiului Bucureşti pe anul 2013. 

 

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

Bucureşti din data de 31.05.2013. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti,31.05.2013 

Nr.151 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiŃii al Teatrului Odeon ,,Reabilitare, reconstituire, reparare 

faŃade şi refacere iluminat exterior” 

 

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

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

Turism; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului 

Bucureşti nr. 73/11.12.2012; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiŃii al Teatrului Odeon ,,Reabilitare, reconstituire, reparare faŃade şi refacere 

iluminat exterior", Calea Victoriei nr. 40-42, sectorul 1, Bucureşti, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul 

local şi/sau din alte fonduri. 

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

Bucureşti şi Teatrul Odeon vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

. 

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

Bucureşti din data de 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 152 
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Anexa la HCGMB. nr. 152/31.05.2013 

 

 

 

 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenŃi  

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii 

Reabilitare, reconstituire, reparare faŃade şi refacere iluminat exterior 

 

 

 

Valoarea totală a investiŃiei 6.193.787,45 LEI  

(1 EURO= 4,5 LEI) 

din care C+M 5.132.744,90 LEI 

  

Durata execuŃiei 12 LUNI 

 

 

 

Lucrările solicitate spre a fi aprobate, vizează:  

1).intervenŃii pentru înlăturarea cauzelor degradărilor (refacerea hidroizolaŃiilor şi a tablei, 

realizarea unui sistem electric pentru degivrarea jgheaburilor şi burlanelor etc. 

2).intervenŃii pentru refacerea arhitecturii şi finisajelor originale.  

3).intervenŃii destinate punerii în valoare a clădirii monument (repararea 

nuturilor,ancadramentelor ferestrelor, coloanelor, capitelelor, tâmplăriei de lemn, soclului, 

treptelor exterioare,trotuarelor,zugrăveli exterioare, iluminat ambiental etc). 

 

                                                            DIRECTOR EXECUTIV D.C.I.T. 

                                                                         Arh.Emanuel Alecsandru Papagheorghiu 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiŃii ,,Construire canal 

interceptor nou pe str. OlteniŃei între colectoarele A1 - A3, sector 4" 
 

 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 utilităŃi publice, raportul Comisiei economice, buget, 
finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti; 
 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului 
Bucureşti nr. 52/06.07.2011; 
 În conformitate cu prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 
215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-conomici pentru obiectivul de investiŃii ,,Construire canal 
interceptor nou pe str. OlteniŃei între colectoarele A1 - A3, sector 4", conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaŃii de la bugetul local al 
Municipiului Bucureşti, credite interne/externe în condiŃiile asigurării fondurilor necesare realizării 
investiŃiei şi a respectării clauzei 20 din Contractul de Concesiune a serviciilor de alimentare cu 
apă şi canalizare din municipiul Bucureşti încheiat cu S.C. Apa Nova Bucureşti S.A., privind 
nivelele de servicii şi a clauzei 5.2 din Partea a IV- a din Caietul de Sarcini privind tariful. 
 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 31.05.2013. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr.153  
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ANEXA LA HCGMB nr 153/31.05.2013 
 
 
Obiectivul de investiŃii: " CONSTRUIRE CANAL INTERCEPTOR NOU PE STR. OLTENIłEI 
ÎNTRE COLECTOARELE A1-A3, SECTOR 4 " 
 

Nr crt Denumire Indicator LEI/U.M. EURO/CANTIT. 
  

1 - Valoarea totală a investiŃiei (INV) inclusiv TVA, 
ACTUALIZATĂ pe baza indicelui preŃurilor de consum 
IPC ( octombrie 2011 - noiembrie 2012) = 105,00%  

din care: 
- construcŃii montaj (C+M) 

Mii lei 
Mii Euro 

 
 

Mii lei 
Mii Euro 

61.750,141 
14.332,500 

 
 

49.027,188 
11.379,442 

 - Cheltuieli diverse şi neprevăzute Mii lei  
Mii Euro 

5.405,104 
1.254,550 

2 Eşalonarea investiŃei (INV /C+M)   
 Anul I 

Valoarea totală a investiŃiei (INV) inclusiv TVA  
ConstrucŃii –montaj (C+M) 

 
Mii lei 
Mii lei 

 
5.836,556 
2.165,693 

    
 Anul II 

Valoarea totală a investiŃiei (INV) inclusiv TVA 
Cnstructii-montaj (C+M) 

 
Mii lei 
Mii lei 

 
39.619,564 
38.429,153 

    
 Anul III 

Valoarea totală a investiŃiei (INV)inclusiv TVA        
Constructii-motaj (C+M) 

 
Mii lei 
Mii lei 

 
5.370,918 
4.296,734 

    
 Anul IV 

Valoarea totală a investiŃiei (INV) inclusiv TVA 
Constructii-montaj (C+M) 

 
Mii lei 
Mii lei 

 
5.517,999 
4.135,608 

    
3 Durata de realizare a lucrărilor de investiŃii Luni 30 
4 CapacităŃi 
4.1 Lungimea totală canal interceptor Dn 2400mm m 1.869 
4.2 Camere de lansare buc 2 
4.3 Camere de recepŃie buc 1 
4.4 Camere de recepŃie şi racord buc 2 
4.5 StaŃii de pompare provizorii buc 5 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiŃii ,,Construire canal 

Cheile Turzii sector 4" 
 

 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 utilităŃi publice, raportul Comisiei economice, buget, 
finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti; 
 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului 
Bucureşti nr. 28/10.04.2012; 
 În conformitate cu prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 
215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-conomici pentru obiectivul de investiŃii ,,Construire canal 
Cheile Turzii, sector 4", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se va face din alocaŃii de la bugetul local al 
Municipiului Bucureşti, credite interne/externe în condiŃiile asigurării fondurilor necesare realizării 
investiŃiei şi a respectării clauzei 20 din Contractul de Concesiune a serviciilor de alimentare cu 
apă şi canalizare din municipiul Bucureşti încheiat cu S.C. Apa Nova Bucureşti S.A., privind 
nivelele de servicii şi a clauzei 5.2 din Partea a IV- a din Caietul de Sarcini privind tariful. 
 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 31 mai 2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr.154 
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ANEXA LA HCGMB nr 154/31.05.2013 
 
 
Obiectivul de investiŃii: " Construire canal Cheile Turzii, sector 4 " 
 
Nr crt Denumire Indicator LEI/U.M. EURO/CANTIT. 

  
1 - Valoarea totală a investiŃiei (INV) inclusiv TVA, 

ACTUALIZATĂ pe baza indicelui preŃurilor de 
consum -IPC ( octombrie 2011 - decembrie 2012) = 
105,63% 

din care: 
- construcŃii montaj (C+M) 

Mii lei 
Mii Euro 

 
 

Mii lei 
Mii Euro 

171.287,176 
39.695,754 

 
 

137.759,869 
31.925,809 

    
2 Eşalonarea investiŃiei (INV /C+M)   
 Anul I 

Valoarea totală a investiŃiei (INV), inclusiv TVA 
ConstrucŃii-montaj (C+M) 

 
Mii lei 
Mii lei 

 
16.160,164 
6.006,514 

 Anul II 
Valoarea totală a investiŃiei (INV), inclusiv TVA 

ConstrucŃii-montaj (C+M) 

 
Mii lei 
Mii lei 

 
110.025,267 
96.449,466 

    
 Anul III 

Valoarea totală a investiŃiei (INV), inclusiv TVA 
ConstrucŃii-montaj (C+M) 

 
Mii lei 
Mii lei 

 
29.792,310 
23.833,849 

    
 Anul IV 

Valoarea totală a investiŃiei (INV), inclusiv TVA 
ConstrucŃii-montaj (C+M) 

 
Mii lei 
Mii lei 

 
15.309,435 
11.470,038 

    
3 Durata de realizare a lucrărilor de investiŃii Luni 34 
4 CapacităŃi 
4.1 Lungimea totală canal interceptor Dn 1200mm m 3.467 
4.2 Lungimea totală canal interceptor Dn 800mm m 272 
4.3 Camere de lansare buc 18 
4.4 Camere de recepŃie şi racord buc 2 
4.5 StaŃii de pompare buc 1 
4.6 Bazine de retenŃie buc 2 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiŃii ,,Mansardare Corp Clădire F la Spitalul de Boli Cronice ,,Sf. Luca” 

 

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

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

AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului 

Bucureşti nr. 4/25.03.2013; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiŃii ,,Mansardare Corp Clădire F la Spitalul de Boli-Cronice ,,Sf. Luca", 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâr e . 

 Art.2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la art. 1, se va efectua din bugetul 

propriu al Municipiului Bucureşti prin AdministraŃia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. 

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

Bucureşti, AdministraŃia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Spitalul de Boli Cronice ,,Sf. 

Luca" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31 mai 2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 155 
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ANEXA la H.C.G.M.B. nr.155/31.05.2013 

 

 

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI - STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU 

OBIECTIVUL 

„Mansardare corp clădire F la Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca"  

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 

 

Valoarea totală a investiŃiei: 

 

2.494,50 mii lei (inclusiv TVA), echivalent: 573,70 mii euro 

2.011,70 mii lei (exclusiv TVA), echivalent: 462,70 mii euro 

 
din care C+M 

 

1.886,00 mii lei (inclusiv TVA) echivalent: 433,80 mii euro  

1.521,00 mii lei (exclusiv TVA), echivalent 349,80 mii euro 

 

Durata de execuŃiei: 6 luni calendaristice 
 

1 euro = 4,3479 lei (curs BNR 01.11.2011) 

 

 

Sursa de finanŃare : Bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin AdministraŃia 

Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucureşti. 

 

 

Termen de finalizare a investiŃiei: 6 luni calendaristice 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea docunentaŃiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii ,,PenetraŃie Bulevardul Timişoara" 

 

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

de specialitate al DirecŃiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia Transporturi, Drumuri şi 

Sistematizarea CirculaŃiei; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

nr. 34/20.04.2011; 

 În conformitate cu prevederile Cap. III, secŃiunea a 3-a, art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii ,,PenetraŃie Bulevardul Timişoara", conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se va asigura din bugetul propriu al Municipiului 

Bucureşti. 

 Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 328/2006 modificată prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 125/2007, se modifică în mod 

corespunzător. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 156 
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ANEXA  

la H.C.G.M.B. nr.156/31.05.2013 

 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI  

aferenŃi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii  

„PenetraŃie Bulevardul Timişoara"  

 

 

1.VALOAREA TOTALĂ (inclusiv T:V.A.)  

                             din care: 

lucrări de construcŃii montaj (C+M) cu TVA 

(1 euro= 4,2261 lei din 10.09.2012) 

297.571,80 mii lei-70.412,86 mii Euro 

 

215.372,73 mii lei-50.962,53 mii Euro 

  

2. EŞALONAREA INVESTIłIEI Mii lei Mii Euro 

- ANUL I (INVESTIłIA, inclusiv TVA) 178.543,1 42.247,72 

din care C+M 129.223,6 30.577,52 

   

-ANUL II (INVESTIłIA, inclusiv TVA) 119.028,7 28.165,15 

din care C+M    86.149,09 20.385,01 

   

3. Durata de realizare a investiŃiei   24 luni 

   

4.CAPACITĂłI   

   
Lungime bulevard 1.853 m  
Lungimea Rampei dinspre Piteşti 239 m  
Lungimea Rampei spre Piteşti 100 m  
Lungimea Rampei dinspre Giurgiu 100 m  
LăŃime platforma bulevard 45 m  
LăŃime pasaj 21,8/14,8 m  

   

   

 



48 
 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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 

 

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

de specialitate al DirecŃiei Afaceri Externe şi Protocol; 

 Văzând 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; 

 Luând în considerare avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-1/1397/29.03.2013 şi avizul 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi AdministraŃiei Publice nr. 24256/03.04.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 36 alin.(2) lit. e), alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (2) şi art. 

81 alin. (2) lit. p), 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 (1) Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti din 

România să hotărască cu privire la încheierea Protocolului de cooperare cu oraşul Yiwu din 

Republica Populară Chineză. 

 (2) Protocolul va promova colaborarea în domeniile: economie, comerŃ, investiŃii, industrie, 

turism, cultură, educaŃie, ştiinŃă şi tehnologie potrivit competenŃelor de care dispun şi în conformitate 

cu legislaŃia în vigoare în România şi în Republica Populară Chineză. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 2 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 31 mai 2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 157 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reorganizarea Teatrului Evreiesc de Stat 

 

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

comun de specialitate al DirecŃiei Managementul Resurselor Umane şi DirecŃiei Cultură, InvăŃământ, 

Turism; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile:  

-OrdonanŃei Guvernului nr. 21/2007 privind instituŃiile publice de spectacole şi concerte precum şi 

desfăşurarea activităŃii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;  

-Legii - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) şi art. 45 alin. (1) din Legea 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-reorganizarea Teatrului Evreiesc de Stat, conform anexelor nr. 1*, nr. 2* şi nr. 

3* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Numărul total de posturi se reduce de la 107 la 100. 

 Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr. 

228/2009, precum şi orice altă prevedere contrară. 

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

Bucureşti şi Teatrul Evreiesc de Stat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 158 

*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 raportului pe anul 2012 privind stadiul realizării măsurilor din Programul 

Integrat de Gestionare a CalităŃii Aerului în Municipiul Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare Urbană - DirecŃia de Mediu; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 6, art. 70, art. 71, art. 72 şi art. 90 din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 195/2005 

privind protecŃia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 54 şi art. 83 alin. (1) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 

- Ordinului Ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 35/2007 privind metodologia de 

elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităŃii aerului; 

 În temeiul prevederilor art. 36 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 aprobă Raportul pe anul 2012 privind stadiul realizării măsurilor din Programul 

Integrat de Gestionare a CalităŃii Aerului, conform anexei* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 DirecŃia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei, Comisia Tehnică de 

CirculaŃie, DirecŃia Urbanism, DirecŃia UtilităŃi Publice, DirecŃia de Mediu, DirecŃia Generală de 

PoliŃie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, AdministraŃia Străzilor, AdministraŃia Lacuri 

Parcuri şi Agrement Bucureşti, Regia Autonomă de Transport Bucureşti precum şi Primăriile 

sectoarelor 1- 6 au obligaŃia implementării măsurilor nerealizate sau în curs de realizare 

nominalizate în raport. 

 Art.3 DirecŃia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei, Comisia Tehnică de 

CirculaŃie, DirecŃia Urbanism, DirecŃia UtilităŃi Publice, DirecŃia de Mediu, DirecŃia Generală de 

PoliŃie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, AdministraŃia Străzilor, AdministraŃia Lacuri 

Parcuri şi Agrement Bucureşti, Regia Autonomă de Transport Bucureşti, precum şi Primăriile 

sectoarelor 1 - 6, 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 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 accesarea fondurilor europene prin Programul Life+ 2013 - pilonul Guvernare şi Politici de 

Mediu, în vederea derulării Proiectului -„SoluŃii anti-praf în Municipiul Bucureşti" 

 

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

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

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Management Proiecte- şi FinanŃări Externe; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului, raportul Comisiei economice, 

buget, finanŃe, raportul Comisiei pentru credite externe şi monitorizarea derulării acestora 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 şi ale art. 6 şi art. 90 lit. e) din OrdonanŃa de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 195/2005 privind protecŃia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

nr. 215/2001 privind 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 derularea de către Municipiul Bucureşti a Proiectului "SoluŃii anti-praf în 

Municipiul Bucureşti" cu finanŃare europeană prin Programul LIFE+ - pilonul Guvernare şi Politici 

de Mediu 2013, având activităŃile specificate conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă cofinanŃarea de la bugetul local al Municipiului Bucureşti a Proiectului 

,,SoluŃii anti-praf în Municipiul Bucureşti„ cu suma suma de 250,000 Euro, exclusiv TVA, 

defalcată pe o perioadă de 24 de luni, începând cu luna iunie 2014. 

 Art.3 Se aprobă bugetul proiectului aferent Municipiului Bucureşti în valoare de 500,000 

Euro + TVA, din care: 250,000 Euro, finanŃare nerambursabilă LIFE+2013, 250,000 Euro 

cofinanŃare de la bugetul local al Municipiului Bucureşti plus TVA, cheltuieli defalcate pe o 

perioadă de 24 de luni, începând cu luna iunie 2014. 

 Art.4 Se aprobă finanŃarea de la bugetul local al Municipiului Bucureşti a TVA-ului aferent 

proiectului, în condiŃiile rambursării ulterioare a TVA aferent costurilor eligibile de la bugetul de 

stat. 

 Art.5 Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Bucureşti a resurselor 

financiare necesare implementării de Municipiul Bucureşti a Proiectului ,,SoluŃii anti-praf în 
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Municipiul Bucureşti", în condiŃiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din Programul 

de FinanŃare Nerambursabilă pentru mediu LIFE+2013. 

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

Bucureşti, să semneze în numele şi pentru Municipiul Bucureşti toate documentele necesare 

asocierii şi derulării proiectului. 

 Art.7 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 31 mai 2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 160 
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Anexa la H.C.G.M.B. nr.160/31.05.2013 

 

ActivităŃile ce se vor desfăşura în cadrul proiectului „SoluŃii anti-praf în Municipiul 

Bucureşti" 

 

 

 

A. Preparatorii 

1. Vizita de studiu (Austria) 

 

2. Încheiere protocoale colaborare pentru monitorizări (de mediu, de trafic) 

3.Încheiere protocol colaborare cu operatorii care vor împrăştia coagulantul 

4.ObŃinere acord/avize (D.S.P., sănătate publică, AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti, 

Apa Nova etc.) pentru pilotarea împrăştierii 

5. Încheiere protocol cu ONG-uri care să ajute la consultările cu populaŃia şi diseminare 

6. Consultarea şi anunŃarea populaŃiei / operatorilor economici cu privire la perioada pilotării şi 

responsabilităŃile / obligaŃiile pe care le au în această perioadă 

 

B.Implementare 

 

7. Analiza valorilor indicatorilor PM10 în corelare cu valorile de trafic, punctele de concentrare 

maximă pe teritoriul capitalei, punctele în apropierea şantierelor de mari investiŃii, condiŃii meteo 

(sezonalitate, fenomene meteo specifice) 

8.Studierea potenŃialului impact al utilizării soluŃiilor coagulanŃilor de particule de praf (acetat de 

calciu şi magneziu, alge,clorura de magneziu) din punct de vedere a: reducerii de PM10 eliberate 

în atmosferă; efecte ale coagulantului de particule asupra lucrătorilor manipulanŃi ai substanŃelor  

şi asupra populaŃiei; rentabilitatea socio-economică a utilizării soluŃiei de coagulant (în general) şi 

al unui tip anume de soluŃie de coagulant (în special) 

9.Stabilirea locaŃiilor/ tip de soluŃie/sector/in care se va împrăştia soluŃia de coagulant, pe artere 

mari de cirulaŃie şi şantiere de construcŃii 

10.Stabilirea duratei şi modului în care se vor împrăştia soluŃiile coagulare de particule şi 

eventualele adaptări necesare utilajelor 

11.Pilotarea: împrăştierea soluŃie de coagulant (l)/(2)/(3) 

12.evaluarea rezultatelor din monitorizarea împrăştierii soluŃiilor de coagulant, studii socio-

economice şi de impact de mediu urmate de redactarea notei de fundamentare pentru adoptarea 

H.C.G.M.B. 
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    C.Monitorizare 

13 Monitorizarea indicatorului PM10 simultan cu monitorizarea traficului şi a condiŃiilor meteo, în 

timpul pilotării şi 6 luni de monitorizare ulterioară pentru sezon rece şi cald. 

 

 D. Diseminare 

1. Dezbateri faŃă în faŃă pe grupuri Ńintă şi inter-grupuri-ateliere mediate 

2. Emisiune TV pe tema 

3. Spot radio informare cetăŃeni 

4. Broşuri privind calitatea aerului şi eficienŃa soluŃiilor de coagulare a particulelor de praf 

5. Pagina web 

6.Participare la târguri internaŃionale de mediu (Eco-Cities) 

7.Intrarea în reŃeaua -Eco-cities-AsociaŃia capitalelor europene 

8. Panouri de informare în zonele în care se va împrăştia cu soluŃii de coagulant 

 

 E. Managementul proiectului 

angajare/subcontractare echipa 

realizare proceduri de lucru 

monitorizare PM 

raportare periodică şi finală 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind cooperarea Intre Municipiul Bucureşti şi FederaŃia NaŃională a AsociaŃiilor de PărinŃi -

InvăŃământ Preuniversitar (FNAP-IP) în vederea finanŃării şi realizării în comun a unor proiecte 

educaŃionale 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii -DirecŃia Cultură, InvăŃământ, 

Turism; 

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

internaŃionale, cooperare şi asociere cu alte autorităŃi publice, raportul Comisiei economice, 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul Bucureşti şi FederaŃia NaŃională a 

AsociaŃiilor de PărinŃi - învăŃământ Preuniversitar (FNAP-IP), prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General 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 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 161 
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Anexa la HCGMB nr 161/31.05.2013 

 

ACORD DE COOPERARE 

Art. 1 PĂRłILE ACORDULUI 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, cu sediul în Splaiul IndependenŃei nr. 291-293, sector 6, Bucureşti, 

reprezentat prin Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU, PRIMAR GENERAL 

 

FEDERAłIA    NAłIONALĂ    A    ASOCIAłIILOR    DE    PĂRINłI    -    ÎNVĂłĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR (FNAP-IP), C.I.F. _______________ cu sediul în ---------------------------------------  

------ , reprezentată prin Mihaela GUNĂ, PREŞEDINTE 

 

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI 

 
a) Obiectul acordului îl constituie susŃinerea reciprocă în vederea derulării unor proiecte 

educaŃionale la nivelul Municipiului Bucureşti. 

b) Realizarea şi derularea de programe, proiecte şi/sau evenimente comune: 

- organizarea, sprijinirea, dezvoltarea şi desfăşurarea unor programe/proiecte, în domeniul 

promovării drepturilor şi intereselor legitime ale părinŃilor şi copiilor în relaŃia partenerială şcoală - 

elevi - părinŃi - comunităŃi locale, la nivelul Municipiului Bucureşti; 

- realizarea şi dezvoltarea unor parteneriate cu ministerele de resort, unităŃile de învăŃământ, 

instituŃii publice şi alte organizaŃii, în scopul modernizării, eficientizării, creşterii eficacităŃii şi 

calităŃii precum şi îmbunătăŃirii continue a învăŃământului, în concordanŃă cu standardele Uniunii 

Europene şi a specificului societăŃii româneşti, în interesul părinŃilor şi copiilor din învăŃământul 

preuniversitar din Bucureşti. 

- sprijinirea iniŃiativelor şi proiectelor părinŃilor şi copiilor, inclusiv cele care privesc imprimarea 

caracterului practic aplicativ şi valorificarea pregătirii şi inteligenŃei lor, protejarea tinerelor valori. 

 

ART. 3 OBLIGAłIILE PĂRłILOR 
 

a) ReprezentanŃii FEDERAłIEI NAłIONALE A ASOCIAłIILOR DE PĂRINłI-ÎNVĂłĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR (FNAP-IP), în colaborare cu membrii Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului General, DirecŃia Cultură, InvăŃământ, Turism din Primăria Municipiului Bucureşti, 

Centrul de Proiecte şi Programe EducaŃionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret şi 

instituŃiile/serviciile publice ale Municipiului Bucureşti, care desfăşoară activităŃi cu impact în 

domeniul educaŃional, vor negocia şi vor colabora în vederea stabilirii strategiei, planurilor de 

acŃiune comune şi costurilor acestora pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului acord. 

b) PărŃile vor realiza, în condiŃiile prevăzute de legislaŃia în vigoare, activităŃile stabilite de 

comun acord în vederea implementării strategiei şi a planurilor de acŃiune. 

c) PărŃile vor aloca, în condiŃiile legii şi cu încadrarea în limitările bugetare aprobate, resursele 

financiare necesare activităŃilor menŃionate mai sus; 
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d) Contractarea şi plata bunurilor şi serviciilor necesare derulării în bune condiŃii a prezentului 

acord nu trebuie să depăşească data încheierii derulării prezentului acord şi se vor face cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

ART. 4 DURATA ACORDULUI 
 

a) Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părŃi şi are valabilitate 

de doi ani. 

b) Protocolul poate înceta înainte de termen, prin acordul părŃilor. 

 

ART. 5 FORłA MAJORĂ 
 

a) Nici una dintre părŃile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau 

pentru neexecutarea totală sau parŃială a oricăreia din obligaŃiile asumate, dacă aceasta se 

datorează forŃei majore, aşa cum este ea definită prin lege. 

b) Partea care invocă forŃa majoră va notifica celeilalte părŃi imposibilitatea de executare în 

termen de 3 (zile) de la producerea evenimentului. 

 

ART. 6 CLAUZE FINALE 

 

a) Modificarea prezentului acord se face numai în scris, în condiŃiile legii, după aprobarea prin 

Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

b) Orice notificare este valabil îndeplinită dacă este făcută în scris şi transmisă la sediul declarat 

în prezentul acord. 

 

Prezentul Acord a fost încheiat astăzi,    ____________________________ , la Bucureşti, în 

două exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte, având 

aceeaşi valoare. 

 

PARTENER PARTENER 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI FEDERAłIA NAłIONALĂ A ASOCIAłIILOR 

DE PĂRINłI - ÎNVĂłĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR (FNAP-IP) 

PRIMAR GENERAL 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

 

PREŞEDINTE, 

Mihaela GUNĂ 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la cooperarea prin 

Centrul multifuncŃional de sănătate „Sf. Nectarie" cu AsociaŃia pentru Parteneriat şi AlianŃe 

Strategice LIFEGATE în vederea implementării proiectului  

„ImbunătăŃirea serviciilor socio-medicale" 

 

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

raportul comun de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii şi al 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 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 al Municipiului Bucureşti să 

hotărască cu privire la cooperarea, prin Centrul multifuncŃional de sănătate „Sf. Nectarie, cu 

AsociaŃia pentru Parteneriat şi AlianŃe Strategice LIFEGATE în vederea implementării în comun 

şi a finanŃării proiectului „ÎmbunătăŃirea serviciilor socio-medicale". 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 6 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 31 mai 2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 162 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la implementarea 

de măsuri şi dezvoltarea de programe pentru eficientizarea energetică în sediile administrative 

aie Primăriei Sectorului 6, instituŃiile publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 6, precum şi în unităŃile de învăŃământ din sectorul 6 

 

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

raportul de specialitate ai DirecŃiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia UtilităŃi 

Publice şi solicitarea Primăriei Sectorului 6 nr. 1.7487/22.05.2013; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice, 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 OrdonanŃei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienŃa 

energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 409/2009 pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a O:G. nr. 22/2008; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) 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 (1) Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la 

implementarea de măsuri şi dezvoltarea de programe pentru eficientizarea energetică în sediile 

administrative ale Primăriei Sectorului 6, instituŃiile publice de interes local aflate sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 6, precum şi în unităŃile de învăŃământ din sectorul 6. 

 (2) Fac excepŃie de la prevederile prezentei hotărâri unităŃile de învăŃământ cuprinse în 

programul "Reabilitarea Infrastructurii EducaŃionale - credit BEI", derulat de Primăria Municipiului 

Bucureşti. 

 Art.2 Stadiul implementării programelor de eficienŃă energetică va fi raportat anual la 

Primăria Municipiului Bucureşti – DirecŃia UtilităŃi Publice. 

 Art.3 DirecŃia AdministraŃie Publică şi Consiliul Local al Sectorului 6 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 31 mai 2013 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 163 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea pentru înfiinŃarea de către consiliul Local Sector 6 prin DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 a unei societăŃi comerciale pentru 

desfăşurarea unor activităŃi de comerŃ cu produse de bază, pentru a veni în sprijinul 

persoanelor dezavantajate 

 

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

raportul comun de specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃiei 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, raportul Comisiei pentru comerŃ, 

turism şi protecŃia consumatorului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenŃei sociaie şi ale art. 1 şi art. 2 

alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 927/2011 privind Programul guvernamental de sprijin 

pentru pensionari ,,Coşul de solidaritate"; 

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

alin. (2) lit. h), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş TE: 

 

 Art.1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la înfiinŃarea 

prin intermediul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, a unei 

societăŃi comerciale pentru desfăşurarea unor activităŃi de comerŃ cu produse de bază, pentru a 

veni în sprijinul persoanelor dezavantajate. 

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

Bucureşti şl 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 31 mai 2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 164 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind numirea reprezentanŃilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Comitetul de 

Implementare a „SoluŃiei ReŃinute" pentru Municipiul Bucureşti, prevăzută la Art. 4 din 

Memorandumul cu tema „Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin 

sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul Bucureşti şi 

Municipiul ConstanŃa" aprobat în şedinŃa Guvernului României din data de 27.03.2013, pentru 

realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică prin intermediul unui sistem de 

alimentare centralizată cu energie termică ("SACET") integrat - producere, transport, distribuŃie şi 

furnizare, constituit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 108/27.04.2013 

 

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

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

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP); 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 Luând în considerare: 

- Hotărârea C.G.M.B. nr 202/2012 privind aprobarea Memorandumului având ca obiectiv 

realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Bucureşti - producere, 

transport, distribuŃie şi furnizare prin intermediul unui sistem integrat de alimentare centralizată 

cu energie termică; 

- Memorandumul cu tema „Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin 

sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul Bucureşti şi 

Municipiul ConstanŃa", aprobat în şedinŃa Guvernului României din data de 27.03.2013; 

-Hotărârea C.G.M.B. nr. 108/17.04.2013 privind aprobarea implementării „SoluŃiei ReŃinute" 

pentru municipiul Bucureşti, prevăzută la art. 4 din Memorandumul cu tema „Realizarea 

serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu 

energie termică integrat (SACET) în Municipiul Bucureşti şi Municipiul ConstanŃa" aprobat în 

şedinŃa Guvernului României din data de 27.03.2013, pentru realizarea serviciului public de 

alimentare cu energie termică prin intermediul unui sistem de alimentare centralizată cu energie 

termică ("SACET) integrat - producere, transport, distribuŃie şi furnizare; 

 În conformitate cu prevederile: 

-Art. 8 alin. (1) şi alin. ( 2 )  din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice, 

republicată; 

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

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

(5) 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 numesc ca reprezentanŃi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

Comitetul de implementare a „SoluŃiei ReŃinute" pentru municipiul Bucureşti, prevăzută la art. 4 

din Memorandumul cu tema „Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin 

sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul Bucureşti şi 

Municipiul ConstanŃa" aprobat în şedinŃa Guvernului României din data de 27.03.2013 

(„Memorandumul"), pentru realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică prin 

intermediul unui sistem de alimentare centralizată" cu energie termică („SACET”) integrat - 

producere, transport, distribuŃie şi furnizare, constituit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

108/27.04.2013, persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 108/27.04.2013 se modifică în mod corespunzător. 

 Art. 3 Persoanele numite conform art. 1 vor respecta prevederile art. 3, art. 4 şi art. 5 din 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 108/27.04.2013. 

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

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

Bucureşti şi persoanele nominalizate în Comitetul de Implementare prevăzut la art. 1 vor aduce 

Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

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

Bucureşti din data de 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 165 
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Anexa la Hotarârea C.G.M.B. nr.165/2013 

 

 

 

 

1.Domnul Pieptea Cornel 

2. Domnul Sava Ioan Răzvan 

3. Domnul Talău Mihnea Ştefan 

4. Domnul Angelescu Ramiro Robert Eduard 

5. Doamna łapardel Ana Claudia 

6. Domnul Giugula Doru Mihai 

7. Domnul Voicu Mihai 

8. Doamna Zorkoczy Julia 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca 

membru în Grupul de lucru al instituŃiilor şi autorităŃilor publice locale ale Municipiului Bucureşti 

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranŃei în unităŃile de 

învăŃământ 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Cultură, ÎnvăŃământ, Turism; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranŃei în unităŃile de 

învăŃământ, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

şi alin. (5) 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 desemnează doamna consilier Popa Maria, ca membru în cadrul Grupului de 

lucru al instituŃiilor şi autorităŃilor publice locale ale Municipiului Bucureşti pentru aplicarea 

prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranŃei în unităŃile de învăŃământ. 

 Art.2 Hotărârea C.G.M.B nr. 27/2009 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoana nominalizată la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31 mai 2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 166 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea unor construcŃii, situate în şos. Cotroceni nr. 34, sector 6, din domeniul public al 

Municipiului Bucureşti în domeniul privat al acestuia şi desfiinŃarea lor prin demolare în vederea 

implementării proiectului „Sistem de Management al SituaŃiilor de UrgenŃă la nivelul Municipiului 

Bucureşti" 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 Luând în considerare: 

-Solicitarea nr. 848/20.03.2013 a DirecŃiei Generale OperaŃiuni de desfiinŃare a unor clădiri, 

acŃiune necesară implementării proiectului „Sistem de Management al SituaŃiilor de UrgenŃă la 

nivelul Municipiului Bucureşti"; 

-Avizul de oportunitate nr. 8/01.04.2011, emis de Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia 

Urbanism; 

-Certificatul de Urbanism nr. 140/564/ 04.02.2011 privind elaborare şi întocmire PUZ, Şos. 

Cotroceni nr. 34, sector 6, eliberat de Primăria Municipiului Bucureşti; 

-Avizul preliminar nr. 10/30.05.2012 pentru Centrul Municipal Integrat pentru SituaŃii de UrgenŃă 

al Municipiului Bucureşti, emis de Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism; 

-Certificatul de Urbanism nr. 63/1120312/01.02.2013 de desfiinŃare, eliberat de Primăria 

Municipiului Bucureşti; 

-Extrasul de Carte Funciară nr. 224677 UAT Bucureşti, eliberat de Biroul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

-Art. 864 din Codul Civil; 

-Art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 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: 
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 Art. 1 Se aprobă trecerea corpurilor de construcŃii administrative C1-C4, în suprafaŃă totală 

de 474 mp, înscrise în Cartea Funciară nr. 224677 UAT Bucureşti Sector 6, situate în Bucureşti, 

şos. Cotroceni nr. 34, sector 6, din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul privat al 

acestuia. 

 Art. 2 Se aprobă desfiinŃarea prin demolare a construcŃiilor prevăzute la art. 1, în vederea 

realizării obiectivului de investiŃii „Centrul Municipal Integrat pentru SituaŃii de UrgenŃă al 

Municipiului Bucureşti". 

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

care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bucureşti se va modifica în mod corespunzător. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 167 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea imobilului situat în Bucureşti, str. Ramuri Tei nr. 22, sector 2 din 

administrarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti 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 Patrimoniu; 

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

Consiliului  General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de: 

- Solicitarea nr. 664/12.02.2013 a DirecŃiei Generale Economice - Serviciul Suport Tehnico-

Administrativ şi de disponibilitatea Regiei Autonome de Transport Bucureşti de a ceda folosinŃa 

acestui imobil; 

- Adresa nr. 7041/22.03.2013 a DirecŃiei Juridic privind imobilul situat în Bucureşti, str. Ramuri 

Tei nr. 22, sector 2; 

- Adresa nr. 4505/2012 a DirecŃiei AdministraŃie Publică - Serviciul Arhivă Acte Administrative; 

- Decretul Marii Adunări NaŃionale a RPR nr. 129/1953 pentru trecerea în proprietatea Statului a 

imobilului din Bucureşti, str. Zambilelor nr. 63 colŃ cu str. Ramuri Tei nr. 22; 

- Ordinul Ministerului EducaŃiei şi ÎnvăŃământului nr. 958/1977 privind transmiterea unui imobil - 

clădire şi teren - din administrarea Grupului şcolar profesional şi tehnic Bucureşti la Consiliul 

Popular al Municipiului Bucureşti; 

-AutorizaŃia pentru executarea de lucrări nr. 3-Z/1980 a Consiliului Poputar al Municipiului 

Bucureşti; 

-Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2006 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Bucureşti; 

 Potrivit prevederilor art. 867-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 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: 
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 Art. 1 Se aprobă transmiterea imobilului, situat în Bucureşti, str. Ramuri Tei nr. 22, sector 

2, în suprafaŃă de 1.833 mp, din administrarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1, identificat şi delimitat conform anexei* care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, constituie domeniul public al Municipiului Bucureşti, fiind înscris 

în inventar la poziŃiile 10962-10967. 

 Art.3 Predarea-primirea imobilului se va face - în termen de 30 de zile de la data prezentei 

- pe bază de proces verbal de predare-primire încheiat între reprezentanŃii Regiei Autonome de 

Transport Bucureşti şi cei ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 Art.4 Dreptul de administrare se va exercita pe perioada menŃinerii destinaŃiei imobilului ca 

spaŃiu de depozitare arhivă. 

 Art.5 În situaŃia restituirii imobilului nu se va împiedica exercitarea dreptuiui de proprietate, 

imobilul urmând a fi predat conform procedurilor legale în vigoare. 

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

Bucureşti şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

 Refuz contrasemnarea conform opiniei 

motivate* 

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 încheierea unor acorduri-cadru de consultanŃă, asistenŃă şi/sau reprezentare juridică 

pentru World Trade Center 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Juridic; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare 

şi de modificare şi completare a unor acte normative; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă încheierea unor acorduri-cadru de consultanŃă, asistenŃă şi/sau 

reprezentare juridică în litigiile conexe cu World Trade Center. 

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

demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a procedurii privind încheierea acordurilor 

cadru de-servicii de consultanŃă, asistenŃă şi/sau reprezentare juridică a Municipiului Bucureşti. 

 Art.3. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General 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 31 mai 2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 169 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încheierea unor acorduri-cadru de consultanŃă, asistenŃă şi/sau reprezentare juridică a 

municipiului Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Juridic; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. I alin, (2) lit b) din OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 26/2012 

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

modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă încheierea unor acorduri - cadru având ca obiect achiziŃionarea serviciilor 

de consultanŃă, asistenŃă şi/sau reprezentare juridică a municipiului Bucureşti. 

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

demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a procedurii privind încheierea acordurilor-

cadru de servicii de consultanŃă, asistenŃă şi/sau reprezentare juridică a-municipiului Bucureşti. 

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

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

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 170 



73 
 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea achiziŃionării de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a unor servicii 

de consultanŃă, asistenŃă şi/sau reprezentare juridică 

 

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

raportul de specialitate al DirecŃiei Juridic şi solicitarea Preşedintelui de ŞedinŃă a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 141/17.12.2012 înregistrată la DirecŃia Juridic sub nr. 

31048/17.12.2012; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

-Art. I alin. (2) lit. b) din OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 

normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Art. 79ˆ3 din OrdonanŃa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de 

organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Anexei nr. 2B la OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractetor 

de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completărite ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă achiziŃionarea de servicii de consultanŃă, asistenŃă şi/sau reprezentare 

juridică a intereselor Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

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

demersurile necesare în vedera punerii în aplicare a procedurii privind achiziŃionarea de servicii 

de consultanŃă, asistenŃă şi/sau reprezentare juridică a intereselor Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

 Art. 3 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 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 171 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Modernizare PiaŃa Romană şi Pasaj Pietonal, sector 1 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 517/R/1034603/21.10.2011; 

-   Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 43/2012; 

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

13350/45/20.11.2012; 

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

Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1085/Z/25.10.2012; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1094086/27.07.2012; 

- Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 4130/17.05.2012; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Modernizare PiaŃa Romană şi Pasaj Pietonal, sector 1, în 

conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 27/20.12.2012 prezentat în anexa nr. 1, Planul de reglementări 

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

anexa nr. 3. 

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

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

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

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

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 172 

 

 

 

 

 

 

*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 documentaŃiei de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal - Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 83 - 85 - 87, sector 1 

 

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

specialitate al Arhitectului-Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de: 

- Primăria Sectorului 1:certificat de urbanism nr. 1682/158/B/31691/01.11.2011; 

- Primăria Sectorului 1: certificatde urbanism nr. 1683/159/B/31689/01.11.2011 

- Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 34/25.11.2011;  

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz preliminar nr. 1057919/957/17.02.2012; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 6782/150/14.03.2012; 

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

5075/14/06.07.2012; 

-Primăria Sectorului 1 - Comisia socio - economică de examinare şi avizare a implantării structurilor de 

vânzare cu amănuntul cu suprafaŃa mare: aviz nr.194/E/02.05.2012; 

-Comisia de Coordonare a PMB :aviz nr. 1072930/27.04.2012; 

-Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 1086049/5266/21.06.2012;  

 În conformitate cu prevederile : 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

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

completările ulterioare. 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 83 -85 - 87, sector 1, în 

conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 9/01.08.2012 prezentat în anexa nr. 1, Planul de reglementări 
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urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi Memoriul general (Regulamentul Local de 

Urbanism) prezentat în anexa nr. 3. 

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

până la obŃinerea autorizaŃiei de construire. 

 Art3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5(cinci) ani.  

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 173 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind-aprobarea Planului-Urbanistic de Detaliu  

PUD - str. Nuvelei nr. 3-5, sector 1, Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de:  

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 1771/1035758/29.11.2011; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz preliminar nr.6/25.05.2012; 

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

18.955/61/05.12.2012; 

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

Bucureşti: aviz nr.981/S/08.10.2012; 

-Autoritatea Aeronautică Civilă-Română nr. aviz nr. 32266/1154/12.11.2012;  

-Comisia de Coordonarea a PMB: aviz nr. 1114200/13.11.2012; 

 -Comisia tehnică de circulaŃie: aviz nr. 1114201/9601/07.11.2012; 

 În conformitate cu prevederile :  

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

ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare. 

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

publică cu modificările şi completările ulterioare. 

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

215/2001 privind administraŃia publică loc modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - str. Nuvelei nr. 3 - 5, sector 1, Bucureşti, în 

conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 1/22.02.2013 prezentat în anexa nr. 1 şi Planşa de 

reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa nr 2. 

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

până la obŃinerea autorizaŃiei de construire. 

 Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art.4 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2(doi) ani. 

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu PUD 

str. Constantin Sandu Aldea nr. 30 sector 1 Bucureşti 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de:  

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 143/1046629/09.02.2012; 

-Primăria Municipiului Bucureşti – DirecŃia Urbanism: aviz preliminar nr. 5/18.05.2012; 

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

13.926/45/13.08.2012; 

-Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional – DirecŃia pentru Cultură şi Patrimoniul NaŃional al 

Municipiului Bucureşti: aviz nr.597/Z/04.07.2012;  

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1086120/14.06.2012;  

-Comisia de circulaŃie: acord de principiu nr. 1086116/5276/29.06.2012; 

 În conformitate cu prevederile :  

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

ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - str. Constantin Sandu Aldea nr. 30, sector 1 

Bucureşti, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 9/11.12.2012 prezentat în anexa nr. 1 şi Planşa 

de reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa nr. 2. 

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

până la obŃinerea autorizaŃiei de construire. 

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

 Art.4 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2(doi) ani. 
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 Art.5 Anexele nr. 1* şi nr. 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 175 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

PUZ Extindere PUZ- Ansamblu A.N.L. „Henri Coandă"  

pe traseuI Drumul Nisipoasa, str. Avionului, sector 1 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 łinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de:  

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 796/R/8840/12.11.2010; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz de urbanism nr. 6/26.01.2011; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 2/2012; 

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

3355/14/08.03.2011; 

-Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania NaŃională de Căi Ferate „ CFR" SA: aviz-nr. 

5/7/1362/01.08.2011; 

-Ministerul Apărării NaŃionale - Statul-Major General: aviz nr. D/1343/09.04.2012; D/1111; 

-Serviciul Român de InformaŃii - U.M. 0362 Bucureşti: aviz nr. 63.759/05.04.2012; 

-Ministerul AdministraŃiei şi Internelor - DirecŃia Generală Logistică: aviz nr. 3.905.718/26.04.2012; 

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 978952/04.03.2011; 

-Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 1116032/9887/13.02.2013; 

 În conformitate cu prevederile:  

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

ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare. 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Extindere PUZ - Ansamblul A.N.L. „Henri Coandă" pe 

traseul Drumul Nisipoasa, str. Avionului, sector 1, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 
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9/04.04.2013 prezentat în anexa nr. 1, Planul de reglementări vizat spre neschimbare prezentat în anexa 

nr. 2 şi Regulamentul Local de Urbanism aferent prezentat în anexa nr. 5. 

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

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

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

aprobate anterior. 

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

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

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

Primăria Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 31.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 176 

 

 

 

 

*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 documentaŃiei de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal - Şoseaua Orhideelor nr. 46, sector 1 

 

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

specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de:  

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 911/1008229/06.07.2011; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 21/09.08.2011; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz preliminar nr. 23/09711.2012; 

- AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 19286/64/10.12.2012; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 35932/1278/2012; 

- Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti: aviz favorabil nr: E/18/490/01.08.2011; 

-Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii - Inspectoratul în ConstrucŃii Bucureşti: acord nr. 3182/A/12.09.2011 

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

Bucureşti: aviz nr. 1134/ZP/13.11.2012; 

-Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1125445/15.O1.2013;  

-Comisia tehnică de circulaŃie:acord de principiu nr. 1120222/10691/2243/05.12.2012; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1 Se aprobă documentaŃia de urbanism Plan Urbanistic Zonal Şoseaua Orhideelor nr. 46, 

sector 1, în conformitate cu părŃile componente ale documentaŃiei de urbanism: avizul Arhitectului Şef 

nr.11/11.04.2013, prezentat în anexa 1, planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare 

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

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

până la obŃinerea autorizaŃiei de construire. 

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

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

 Art5 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 31.05.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 177 

 

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

doamnei Mihailovici Virginia 

 

 Având în vedere adresele Partidului Democrat Liberal nr. 10/25.02.2013, nr. 26/26.03.2013 şi nr. 

27/26.03.2013, înregistrate la Cabinetul Secretarului General al Municipiului Bucureşti cu nr. 

605/6/25.02.2013, nr. 1092/6/27.03.2013 şi nr. 1093/6/27.03.2013, prin care se propune doamna 

Mihailovici Virginia pentru funcŃia de consilier; 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Bucureşti al doamnei Mihailovici Virginia, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului ŞteŃco loan. 

 

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

din data de 31.05.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Angelescu Ramiro Robert Eduard 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor Toma 

  

 

Bucureşti, 31.05.2013 

Nr. 178 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind demararea formalităŃilor de publicitate imobiliară a imobilului situat în Bucureşti, 

Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1 

 

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

al DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane şi DirecŃiei Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi EvidenŃă 

Electorală; 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii cadastrului şi publicităŃii imobiliare nr. 7/1996, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit Hotărârii Guvenului României nr. 1451/2002 privind transmiterea unui imobil din 

proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Apărării NaŃionale în proprietatea publică a 

municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1; 

Văzând avizul tehnic emis de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Bucureşti nr. 

26729/2013 privind imobilul situat în Bucureşti, Şos. Odăi. nr. 3-5, Sector 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Imobilul  - teren şi construcŃii - în suprafaŃă de 118923 mp, situat în Bucureşti, Şos. Odăi nr. 

3-5, la care se referă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 1451/2002, reglementat cadastral prin 

avizul tehnic emis de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti nr. 26729/2013 se află 

în proprietatea publică a municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1. 

 

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

Local al Sectorului 1, toate înscrisurile necesare pentru îndeplinirea formalităŃilor de publicitate imobiliară 

(cadastru, intabulare, ş.a.). 

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane, DirecŃia Cadastru, Fond 

Funciar, Patrimoniu şi EvidenŃă Electorală, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Management Economic şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Prezenta hotărâre a fost redactată în 2 (două) exemplare originale, un exemplar original fiind 

necesar la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

 Nr.:     71 

 Data:  15.05.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

  

HOTĂRÂRE 

pentru prelungirea unor termene cu privire la transmiterea în folosinŃă gratuită către AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 1, PoliŃia Locală Sector 1 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 a unor suprafeŃe de teren situate în  Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1  

 

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

DirecŃiei Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi EvidenŃă Electorală; 

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

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

Potrivit Hotărârii Guvenului României nr. 1451/2002 privind transmiterea unui imobil din 

proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Apărării NaŃionale în proprietatea publică a 

municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 306/11.12.2003 privind transmiterea în 

folosinŃă gratuită pe termen de 10 ani a imobilului situat în Şos. Odăi nr. 3-5 către unele servicii publice; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/30.03.2004  privind modificarea Anexei 

nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 306/11.12.2003; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 381/23.12.2004 privind încetarea efectelor 

Hotărârii nr. 306/2003 pentru S.C. REBU S.A.; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 64/27.03.2008 privind transmiterea în 

folosinŃă gratuită pe termen de cinci ani a suprafeŃei de 4315,20 mp din terenul situat în Şos. Odăi nr. 3-5 

în administrarea DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1 pentru derularea unor programe cu 

caracter social; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 135/23.04.2008 privind trecerea imobilului 

situat în Bucureşti, Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1 din administrarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 

1 în administrarea DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1 pentru a fi folosit ca dispensar 

sanitar-veterinar şi darea în folosinŃă a patru încăperi de la etajul 2 din Pavilionul administrativ ce aparŃine 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 situat la adresa mai sus-menŃionată; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 466/27.11.2008 privind transmiterea în 

folosinŃă gratuită pe termen de cinci ani a imobilului (clădire) în suprafaŃă de 555,85 mp (întreg etajul 1 şi 

o cameră de la parter) situat în Bucureşti, Şos Odăi nr. 3-5, Sector 1 în administrarea DirecŃiei Generale 

de PoliŃie Comunitară Sector 1 pentru îndeplinirea atribuŃiilor acestei structuri şi a unor activităŃi specifice 

de către Serviciul PoliŃia Animalelor, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

5/29.01.2009; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 309/23.07.2009 pentru aprobarea 

modificării Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 306/2003; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 501/2009 privind delimitarea suprafeŃelor 

de teren situate în Şos. Odăi nr. 3-5, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 şi transmise 

în folosinŃă gratuită către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 
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AdministraŃia Domeniului Public Sector 1 şi DirecŃia Generală de PoliŃie Locală Sector 1, în vederea 

desfăşurării unor activităŃi cu caracter social; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 157/2011 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 306/11.12.2003 privind transmiterea în folosinŃă gratuită pe termen de 

10 ani a imobilului situat în Şos. Odăi nr. 3-5 către unele servicii publice; 

Luând în considerare faptul că de la data preluării în administrare şi până în momentul de faŃă 

instituŃiile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 au primit în folosinŃă gratuită părŃi din imobilul 

situat în Şos. Odăi nr. 3-5, iar la nivelul Sectorului 1 au fost demarate procedurile pentru efectuarea 

operaŃiunilor de publicitate imobiliară; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se prelungeşte utilizarea de către AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, PoliŃia Locală 

Sector 1 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 a suprafeŃelor de teren 

deŃinute în folosinŃă în Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1 în aceleaşi condiŃii prevăzute prin actele administrative 

prin care le-au fost atribuite, până la data finalizării operaŃiunilor de publicitate imobiliară (cadastru, 

intabulare, etc.) ce vor fi demarate de către titularul dreptului de administrare. 

Art.2. După finalizarea procedurilor de publicitate imobiliară menŃionate la art. 1 se vor încheia 

contracte noi cu actualii utilizatori în care vor fi prevăzute suprafeŃele delimitate potrivit documentaŃiilor 

cadastrale întocmite şi aprobate conform legii. 

Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, PoliŃia Locală Sector 1, DirecŃia Cadastru, Fond Funciar, 

Patrimoniu şi EvidenŃă Electorală şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe  vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     72 

 Data:  15.05.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  mmaannddaattaarreeaa  ddiirreeccttoorruulluuii  ggeenneerraall  aall  AAddmmiinniissttrraaŃŃiieeii  PPiieeŃŃeelloorr  SSeeccttoorr  11  

  ssăă  sseemmnneezzee  ccoonnttrraaccttuull  ddee  ccoonncceessiiuunnee  ddee  sseerrvviicciiii  ppeennttrruu  ooppeerraarreeaa  şşii  mmeenntteennaannŃŃaa    

““PPiieeŃŃeeii  AAggrrooaalliimmeennttaarree  AAmmzzeeii””  

 

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

întocmit de către AdministraŃia PieŃelor Sector 1; 

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic 

al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

FaŃă de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/06.03.2003 

privind măsurile de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele agroalimentare din municipiul Bucureşti; 

łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

239/24.09.2001 privind unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele agro-alimentare din municipiul 

Bucureşti; 

În temeiul art.45, alin.(3),  art.80, art.81, alin.(2), lit.o) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art.1. Se ia act de finalizarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de servicii 

pentru operarea și mentenanța “PieŃei Agroalimentare Amzei”. 

Art.2. Se mandatează directorul general al  AdministraŃiei PieŃelor Sector 1, domnul Robert 

Daniel NiŃu, să semneze contractul de concesiune de servicii pentru operarea și mentenanŃa “PieŃei 

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

Art.3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 1 și Serviciul General, AudienŃe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     73 

Data:  15.05.2013 
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MMUUNNIICCIIPPIIUULL  BBUUCCUURREEŞŞTTII  

CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL  AALL  SSEECCTTOORRUULLUUII  11  

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa    rreeccttiiffiiccăărriiii  bbuuggeettuulluuii    ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee    vveenniittuurrii    şşii    cchheellttuuiieellii  

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; 

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

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

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

completările ulterioare; 

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

Luând în considerare prevederile  OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 51/2006 

pentru aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală; 

łinând seama de prevederile 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; 

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 cofinanŃarea 

locală pentru 2013;  

           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 1.346.454,38 mii lei se majorează cu suma 9.989,10 mii lei devenind 1.356.443,48 

mii lei conform anexei nr. 1 şi este structurat pe secŃiuni, după cum urmează: 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 893.762,65 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 462.680,83 mii lei; 

 

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

Municipiului Bucureşti în suma de 1.216.350,56 mii lei, de  conform anexei nr.1 şi sunt repartizate astfel : 

� Veniturile bugetului local în sumă de 1.182.287,52 mii lei se majorează cu suma 9.989,10 

mii lei devenind 1.192.276,62 mii lei şi sunt repartizate pe secŃiuni, conform anexei nr.1.1, astfel: 
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- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 850.754,83 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 331.532,69 mii lei; 

 

� Veniturile bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii în sumă de 24.073,94 mii lei  se rectifică rămânând la aceeaşi valoare conform anexei nr. 1.3 şi 

sunt repartizate pe secŃiuni, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 24.069,94 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 4,00 mii lei; 

 

 Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului general consolidat al  Consiliului Local Sector 1 în sumă de 

1.356.443,48 mii lei, conform anexei nr.1,  după cum urmează : 

                                                                                                                                                                                                         

� Bugetul local în sumă de 1.205.602,27 mii lei se majorează cu suma 9.989,10 mii lei 

devenind 1.215.591,37 mii lei şi este structurat pe secŃiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 

 

(1) 1.215.591,37 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 865.965,65 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  349.625,72 mii lei; 

 

(2)       64.840,95 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 4.596,87 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; 1.2.1.2.3); 

             (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 ; 1.2.1.3.2); 

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

                   - 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; 
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                  - 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)    313.513,00 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02, din care:  

- Sectiunea de funcŃionare este în sumă de 263.690,45 mii lei; 

                  - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 49.822,55 mii lei, rectificându-se conform anexei 

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

1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4 ; 1.2.1.6.2 ;1.2.1.6.2.1 ; 1.2.1.6.2.1.1; 1.2.1.6.2.1.2; 1.2.1.6.1.3; 

1.2.1.6.3); 

 (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)   106.819,70 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 92.728,11 mii lei ; 

      - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 14.091,59 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)    265.133,55 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 214.156,70 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5; 1.2.1.10.6; 1.2.1.10.7; 1.2.1.10.8); 

           (12)   150.200,00 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 200,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.11 (1.2.1.11.1 ;1.2.1.11.2); 

           (13)   25.403,55 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 24.534,05 mii lei; 

                  - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 869,50 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)  9.000,00 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 9.000,00 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 

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

încheierea exerciŃiului bugetar, pe cele două secŃiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după achitarea plăŃilor restante se 
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reportează în exerciŃiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităŃilor deliberative, 

astfel:  

a) ca sursă de finanŃare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (…)”. 

 

 Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii 

este în sumă de 28.349,00 mii lei, conform anexei 1.4 fiind repartizat pe secŃiuni, astfel :  

 

(1) 28.349,00 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 27.797,00 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 552,00  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 17.607,00 mii lei;  

                - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 107,00 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)        2.400,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenŃă socială capitolul 68.10, din care: 

         - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă 2.400,00 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 3.727,06 mii lei este finanŃat 

din excedentul anilor precedenŃi. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 548,00 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 : 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 112.503,11 mii lei; 
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                 (2)   112.503,11 mii lei pentru capitolul 70.06 LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică, 

rectificându-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 458.257,38 mii lei, conform programului de 

investiŃii publice, din care: 

-   335.202,27 mii lei – buget local ; 

-    112.503,11 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi externe şi interne ;   

-    552,00 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 Sector 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.:     74 

Data:  21.05.2013    
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii  şşii  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccŃŃiiii  

aallee  DDiirreeccŃŃiieeii  GGeenneerraallee  ddee  IImmppoozziittee  şşii  TTaaxxee  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  

 

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

DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

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

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

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

            Cu respectarea prevederilor din Legea 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

łinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităŃii fiscal – bugetare; 

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

specificaŃi în cadrul fiscal-bugetar; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

        

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

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

 Art.2. Se aprobă Statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

conform Anexelor nr. 2 şi nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

         Art.3.  Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, DirecŃia 

Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     75 

 Data:  21.05.2013    
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  
 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa    OOrrggaanniiggrraammeeii  şşii  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccŃŃiioonnaarree  aallee  CCoommpplleexxuulluuii  

MMuullttiiffuunnccŃŃiioonnaall  CCaarraaiimmaann  
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către 
Directorul Executiv al Complexului MultifuncŃional Caraiman, precum şi Raportul de specialitate al 
DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi 
protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislative la 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

łinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 84/2012 privind 
stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte 
normative, precum şi unele măsuri fiscal bugetare; 

łinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinŃarea în 
subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului MultifuncŃional Caraiman, ca instituŃie publică cu 
personalitate juridică; 
    Văzând Avizul nr. 13468/2013, emis de AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici; 
    În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.e), coroborate cu prevederile art.115, 
alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se aprobă  Organigrama Complexului MultifuncŃional Caraiman, conform Anexei nr.1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare ale Complexului MultifuncŃional 
Caraiman, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul MultifuncŃional Caraiman, DirecŃia 
Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul 
Secretariat General AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     76 

Data:  28.05.2013 



101 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii,,    SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccŃŃiiii  şşii  aa    

RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccŃŃiioonnaarree  aallee  PPoolliiŃŃiieeii  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  

 

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

PoliŃia Locală a Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a PoliŃiei Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

łinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, republicată 

(2), cu modificările şi completările ulterioare;  

În concordanŃă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Văzând dispoziŃiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

În temeiul prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea DirecŃiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în PoliŃia Locală a Sectorului 1 şi 

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

Locale a Sectorului 1;  

łinând seama de avizul favorabil nr. 16281/2013, acordat de AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor 

Publici. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art.1. Se aprobă Organigrama  PoliŃiei Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă Statul de funcŃii al  PoliŃiei Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

             Art.3. Se aprobă Regulamentului de organizare şi funcŃionare al PoliŃiei Locale a Sectorului 1, 

conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.4. Primarul Sectorului 1, PoliŃia Locală a Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     77 

Data:  28.05.2013 
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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. 10/28.05.2013 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. 8/27/24.04.2013, 9/28/08.05.2013,  9/29/08.05.2013, 7/4/10.04.2013, 

4/10/27.02.2013, 8/28/24.04.2013, 10/27/22.05.2013, 10/33/22.05.2013, 8/31/24.04.2013, 

10/37/22.05.2013,     10/32/22.05.2013, 10/9/22.05.2013, 10/10/22.05.2013, 10/11/22.05.2013, 

10/26/22.05.2013, 10/22/22.05.2013, 10/8/22.05.2013, 10/12/22.05.2013, 10/17/22.05.2013, 

10/23/22.05.2013,  10/24/22.05.2013,  10/25/22.05.2013, 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 Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea 

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

amenajare a teritoriului si de urbanism;  

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

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a 

teritoriului: 
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            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.e), art.81, alin. (2), lit. i) şi art.115, alin.(1), lit.b) din 

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

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

 

                                                          HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

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

hotărâre şi conŃine  22 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.:     78 

 Data:  28.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea în primul semestru al anului 2013 a  Planului de ocupare a 

funcŃiilor publice pe anul 2013 la nivelul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului  Sector 1, (anexa 2), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

 nr. 196 din 27.09.2012  

 

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

DirecŃia Juridică şi  Resurse Umane; 

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

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

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

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

  łinând seama de prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

          Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;   

          În temeiul prevederilor art. 6, alin. (2), art. 11, alin. (2)  din Ordinul Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru elaborarea Planului de 

ocupare a funcŃiilor publice; 

          Având în vedere adresa nr. 13167 din 21.05.2013 a Direcției Generale de Asistență și Protecția 

Copilului Sector 1 privind propunerea de modificare a planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 

2013.  

          Luând în considerare propunerea privind  modificarea în primul semestru al anului 2013 a  planului 

de ocupare a funcŃiilor publice, înaintată AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici  prin adresa  

înregistrată sub nr. 18398 din 27.05.2013; 

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

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

 

         CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1.  Se modifică și se completează art. 2 și anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 196 din 27.09.2012, după cum urmează: 

 

                  “Se aprobă modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice pentru 

instituŃia publică de interes local DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  

Sector 1, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;”  
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Art. 2. (1) Planul de ocupare a funcŃiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate precum şi 

de la nivelul instituŃiilor publice subordonate poate fi modificat semestrial, cu înştiinŃarea AgenŃiei  

NaŃionale a FuncŃionarilor Publici.  

          (2) Sectorul 1 al Municipiului București va înștiința Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici în ceea ce privește modifcarea și completarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru 

Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Sector 1, pe anul 2013, conform anexei 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului1 nr. 196 din 27.09.2012, cu 

modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.  

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data  comunicării.  

Art. 5. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 1 și Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     79 

Data:  28.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccŃŃiiii      

aall  AAddmmiinniissttrraaŃŃiieeii  DDoommeenniiuulluuii  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  11    

 

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

AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei  Juridice şi 

Resurse Umane din cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând cont de prevederile art.41-48 din Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcŃiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;  

Luând în considerare prevederile din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 63/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare; 

În concordanŃă cu prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea 

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

precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 239/22.11.2012 privind 

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

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1; 

Luând în considerare adresa InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de 

înregistrare 173 din 04.01.2013 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de 940, începând cu 

data de 01.01.2013 pentru subunitatea administrativ teritorială a sectorului 1; 

Văzând dispoziŃia 3220/12.05.2011 a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti privind 

promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, precum şi din cadrul instituŃiilor subordonate 

Consiliului Local al Sectorului 1; 
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łinând seama de dispoziŃia Primarului Sectorului nr. 1 al Municipiului Bucureşti nr. 

4301/27.05.2013  prin care se stabileşte numărul maxim de  96 de posturi pentru AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 1; 

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

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

 

      CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1.   Se aprobă  modificarea numărului maxim de posturi de la 95 la 96 de posturi pentru 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 1.  

Art. 2. Se aprobă  modificarea Statului de funcŃii al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, 

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

Art. 3. Celelalte prevederi Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 239/22.11.2012, privind 

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

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 îşi păstrează valabilitatea.  

Art. 4.  Primarul Sectorului 1, AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, DirecŃia Juridică şi 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectroului 1 şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     80 

Data:  28.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii,,    SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccŃŃiiii  şşii    

RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccŃŃiioonnaarree  aallee    AAddmmiinniissttrraaŃŃiieeii  UUnniittăăŃŃiilloorr  ddee  ÎÎnnvvââŃŃăămmâânntt  

PPrreeuunniivveerrssiittaarr  şşii  aa  UUnniittăăŃŃiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11  

  

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

specialitate întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi a UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ; 

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

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

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 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 ;  

            Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 a educaŃiei naŃionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

            łinând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii al României, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 285/2010 - Lege privind salarizarea în anul 2011 a 

personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

             Având în vedere prevederile Legii nr. 283/2011 privind aprobarea OrdonanŃei de UrgenŃă a 

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

privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

             łinând seama de Hotărârea Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în 

care îşi desfăşoară activitatea unele unităŃi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din 

administrarea Ministerului SănătăŃii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în 

administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti ; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 2192/2004 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind finanŃarea şi administrarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat ; 

            Văzând prevederile OrdonanŃei Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităŃilor 

sanitare publice de interes judeŃean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; 

           În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 84/2012  privind 

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

normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare ; 
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           łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 73/2002 – 

privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 – 6 a unor atribuŃii privind 

protecŃia socială; 

            Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/2001 privind 

trecerea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat în AdministraŃia Consiliilor Locale ale sectoarelor 1 

– 6 ; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 265/20.12.2012  privind 

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

AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1;              

łinând seama de dispoziŃia Primarului Sectorului nr. 1 al Municipiului Bucureşti nr. 

4301/27.05.2013  prin care se stabileşte numărul maxim de posturi pentru AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

             În temeiul  art. 45, alin.(1) art. 81 alin.(2),  lit.e) si art. 115, alin. (1), lit.b) din  Legea nr. 

215/23.04.2001 administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

            

            Art. 1. Se aprobă Organigrama AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

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

            Art. 2. Se aprobă Statul de funcŃii al AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, cu un număr total de 24 posturi, conform Anexei 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare al AdministraŃiei UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art. 4. Începând cu data prezentei, celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind 

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

AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

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

Sanitare Publice Sector 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:     81 

Data:  28.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE    

ppeennttrruu  îînncceettaarreeaa  eeffeecctteelloorr  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  nnrr..  112266//22001122  pprriivviinndd  rreeoorrggaanniizzaarreeaa  

CCeennttrruulluuii  ddee  AAssiissttaarree  ssii  PPrrootteeccŃŃiiee  CCooppiill  ccuu  HHaannddiiccaapp  SSff..  GGaavvrriill  îînn  ccaaddrruull  ŞŞccoolliiii  SSppeecciiaallee  nnrr..  88  şşii  

ttrraannssffeerruull  ddrreeppttuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraarree  aassuupprraa  iimmoobbiilluulluuii  ssiittuuaatt  îînn  BBuuccuurreeşşttii,,  SSeeccttoorr  11,,  SSttrr..  VViiccttoorr  

DDaaiimmaaccaa  nnrr..  22  ddee  llaa  DDiirreeccŃŃiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  llaa  

AAddmmiinniissttrraaŃŃiiaa  UUnniittăăŃŃiilloorr  ddee  ÎÎnnvvăăŃŃăămmâânntt  PPrreeuunniivveerrssiittaarr  ssii  UUnniittăăŃŃiilloorr  SSaanniittaarree  SSeeccttoorr  11  

 

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

DirecŃiei Generale de AsistanŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

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

protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

łinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 a educaŃiei naŃionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare dispoziŃiile Codului civil în materia dreptului de administrare a proprietăŃii 

publice; 

Luând în considerare şi prevederile Legii nr. 82/1991 - Legea contabilităŃii, republicată (r4), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârilor Consiliului Local Sector 1 nr. 126/2012 privind 

reorganizarea Centrului de Asistare şi ProtecŃie Copil cu Handicap Sf. Gavril, din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 în cadrul Şcolii Speciale nr. 8 şi transferul 

dreptului de administrare asupra imobilului situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Victor Daimaca nr. 2 de la 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 la AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preunivesitar şi  UnităŃilor Sanitare Sector 1, precum şi Hotărârile Consiliului Local al 

Sectorului 1  nr. 159/26.07.2012, respectiv  nr. 166/14.08.2012;  
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În considerarea faptului că nu s-au finalizat demersurile administrative în vederea reorganizării 

Centrului de Asistare şi ProtecŃie Copil cu Handicap Sf. Gavril din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 în cadrul Şcolii Speciale nr. 8; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), art.81, alin.(2), lit.f), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) din 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 126/2012 privind 

reorganizarea Centrului de Asistare si ProtecŃie Copil cu Handicap Sf. Gavril în cadrul Şcolii Speciale nr. 

8 şi transferul dreptului de administrare asupra imobilului situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Victor 

Daimaca nr. 2 de la DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 la AdministraŃia 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Sector 1, începând cu data comunicării 

prezentei hotărâri. 

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

ProtecŃia Copilului Sector 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Sector 1, Şcoala Specială nr. 8, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.:     82 

Data:  28.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  rreeoorrggaanniizzăărriiii  DDiirreeccŃŃiieeii  GGeenneerraallee  ddeeAAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  

SSeeccttoorr  11  pprriinn  ddeessffiiiinnŃŃaarreeaa  CCeennttrruulluuii  ddee  AAssiissttaarree  şşii  PPrrootteeccŃŃiiee  CCooppiill  ccuu  HHaannddiiccaapp  SSff..GGaavvrriill,,  

mmooddiiffiiccaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccŃŃiiii  aall  iinnssttiittuuŃŃiieeii  şşii  ttrraannssffeerruull  ddrreeppttuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraarree  aa  iimmoobbiilluulluuii  

ssiittuuaatt  îînn  BBuuccuurreeşşttii,,  SSeeccttoorr  11,,  ssttrr..  VViiccttoorr  DDaaiimmaaccaa  nnrr..  22  llaa  AAddmmiinniissttrraaŃŃiiaa  UUnniittăăŃŃiilloorr  ddee  ÎÎnnvvăăŃŃăămmâânntt  

PPrreeuunniivveerrssiittaarr  şşii  UUnniittăăŃŃiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee    SSeeccttoorr  11  

 

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

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

al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

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

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

łinând seama de prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;  

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

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând prevederile Legii nr. 1/2011 a  educaŃiei naŃionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   Luând în considerare Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1 nr.1/27.05.2013 privind aprobarea reorganizării Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 prin desființarea Centrului de Asistare și Protecție Copil 

cu Handicap Sf.Gavril, modificarea Statului de funcții al instituției și transferul dreptului de administrare a 

imobilului situat în București, Sector 1, str. Victor Daimaca nr. 2 la  Administrația Unităților de Învățământ 

Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice  Sector 1; 
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Ținând seama de adresa-răspuns nr. 550/17.05.2013, formulată de Şcoala Gimnazială Specială 

nr. 8, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1 sub nr. 

20081/17.05.2013; 

    În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) și alin.(3), art.81, alin.(2), lit.e), coroborate cu  art.115, 

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

    Art. 1. Se aprobă Organigrama DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  

Sector 1, conform Anexei nr. 1A, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Anexa nr. 1A se aplică 

de îndată, de la data comunicării prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de AsisenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, conform Anexei nr. 2A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Anexa nr. 2A  se 

aplică de îndată, de la data comunicării prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă reorganizarea instituŃiei prin desfiinŃarea Centrului de Asistare şi ProtecŃie Copil 

cu Handicap Sf. Gavril din structura organizatorică şi modificarea Statului de funcŃii al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, începând cu data de 3 iulie 2013. 

Art. 4. Se aprobă Organigrama DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

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

Art. 5. Se aprobă Statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, conform Anexei nr. 2B, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.7. (1) Începând cu data de 1 iulie 2013 are loc transferul dreptului de administrare a imobilului 

situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Victor Daimaca nr. 2 de la DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 la AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi al UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1, urmând ca în intervalul 01.07-31.07.2013 să aibă loc formalităŃile 

administrative de predare-preluare a imobilului între cele două instituŃii prin proces-verbal. 

(2)  De comun acord cele două instituŃii menŃionate la alin. (1) stabilesc lista mijloacelor fixe şi a 

obiectelor de inventar care urmează a fi predate-preluate, urmând ca în intervalul 01.07-31.07.2013 să 

aibă loc formalităŃile administrative de predare-preluare. 

(3) DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi AdministraŃia UnităŃilor 

de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 vor efectua modificările 

corespunzătoare în evidenŃele contabile ale instituŃiilor. 

(4) Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1 și directorul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare 

Publice Sector 1 să semneze procesul-verbal și să finalizeze formalitățile necesare transferului dreptului 

de administrare. 
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 Art. 8. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi al UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector 1, Direcția Juridică și Resruse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.:     83 

Data:  28.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  aarrtt..  22  aall  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    nnrr..  1133//2288..0022..22001111  pprriivviinndd  

aapprroobbaarreeaa  îînnrreeggiissttrrăărriiii  DDiirreeccŃŃiieeii  GGeenneerraallee  ddee  IImmppoozziittee  şşii  TTaaxxee  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  îînn  SSiisstteemmuull  

nnaaŃŃiioonnaall  eelleeccttrroonniicc  ddee  ppllaattăă  şşii  ssttaabbiilliirreeaa  mmoodduulluuii  îînn  ccaarree  ssee  ssuuppoorrttăă  ccoommiissiioonnuull  bbaannccaarr  aaffeerreenntt  

eeffeeccttuuăărriiii  ppllăăŃŃiiii  eelleeccttrroonniiccee  

 

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

de DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1;    

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

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

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

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

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1235/2010 privind aprobarea 

realizării Sistemului naŃional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;    

       Văzând dispoziŃiile Ordinului Ministrului ComunicaŃiilor şi SocietăŃii InformaŃionale nr.168/2011 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naŃional electronic de plată online a taxelor şi 

impozitelor utilizând cardul bancar; 

      łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.13/28.02.2011   privind aprobarea 

înregistrării DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în Sistemul naŃional electronic 

de plată şi stabilirea modului în care se suportă comisionul bancar aferent efectuării plăŃii electronice; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.13/28.02.2011 privind 

aprobarea înregistrării DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în Sistemul naŃional 

electronic de plată şi stabilirea modului în care se suportă comisionul bancar aferent efectuării plăŃii 

electronice  şi va avea următorul cuprins: 

 

           „DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 va suporta comisionul aferent 

efectuării plăŃii electronice a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar prin intermediul 

Sistemului naŃional electronic de plată de către contribuabilii persoane fizice sau persoane fizice 

autorizate”. 



117 

 

           Art.2.  Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a 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.:     84 

Data:  28.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii contractului de închiriere 

pentru imobilul din str. Calea DorobanŃilor nr. 60, sector 1, Bucureșșșști 

pentru  desfășșșșurarea activităŃii  GrădiniŃei de copii nr. 252 

 

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

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

Sector 1; 

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

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

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

şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 46/06.03.2013 privind aprobarea 

iniŃierii procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil necesar pentru desfăşurarea activităŃii 

GrădiniŃei de copii nr. 252 prin care au fost numite două comisii, de identificare şi evaluare a unui imobil 

cu destinaŃia menŃionată şi de negociere a preŃului de închiriere a acestuia;  

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

09.05.2013, privind identificarea şi evaluarea unui imobil adecvat desfăşurării activităŃii GrădiniŃei de copii 

nr. 252, precum şi a proceselor verbale încheiate în 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; 

   łinând seama de notificarea coproprietarilor cotei indivize de 2/3 din imobilul din str. Rabat nr. 10-

12-14, Sector 1 Bucureşti, înregistrată la AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 2050/27.02.2013;  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

Art. 1. - (1) Se aprobă  încheierea contractului de închiriere, în condiŃiile legii, pe o perioada de 2 

(doi) ani, începând cu data de 01 iulie 2013 până la data de 30 iunie 2015, cu posibilitatea de prelungire 

prin act adiŃional la contractul de închiriere,  a imobilului compus dintr-un corp de clădire (C1 D + P + 

1E+M cu o suprafaŃă construită la sol de 425,14 m2, suprafaŃă desfăşurată de 1.275,42 m2, iar cea utilă 

de 1.020,33 m2 şi teren în suprafaŃă de 1.528 m2) situat în str. Calea DorobanŃilor nr. 60, Sector 1, 
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Bucureşti,  între S.C. ROMELECTRO S.A.  şi GrădiniŃa nr. 252, conform contractului din Anexa nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) PreŃul de închiriere este, conform negocierilor purtate, în cuantum de 7.000 Euro/lună fară 

T.V.A., plătibil la cursul  BNR din data de 15 ale fiecărei luni.  

(3) SpaŃiul închiriat va fi folosit de chiriaş pentru continuarea desfăşurării activităŃii GrădiniŃei de 

copii nr. 252. 

 

Art.2. Se împuterniceşte doamna Andrei Rodica - director al GrădiniŃei nr. 252 să semneze, în 

numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de închiriere menŃionat la art. 1, 

 

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

Sanitare Publice Sector 1, doamna Andrei Rodica, 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.:     85 

Data:  28.05.2013 
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ROMÂNIA 
Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 
H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 
pe o perioadă de 3 luni 

 
 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 
67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 31.05.2013; 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe o perioadă 
de 3 luni;  
 Analizând: 
 Raportul de specialitate nr. 28115/07.05.2013 prezentat 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; 
 Propunerea domnului consilier local Iliescu Constantin Cristinel, pentru ca doamna consilier local 
Şufer Mioara să fie desemnată preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost 
consemnată în procesul - verbal al şedinŃei; 
 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din OrdonanŃa Guvernului României nr. 35/2002 
pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, aprobată, cu 
modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002; 
 În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2) art. 47 şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 
215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1. Începând cu data de 31.05.2013 doamna Şufer Mioara, consilier local al Consiliului Local al 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 3 luni. 

 
 Art.2. Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 15/28.02.2013 îşi încetează 
aplicabilitatea. 

 
 Art.3.   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.43 

Bucureşti, 31.05.2013 
 
 

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, republicata, 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 validarea mandatului unui consilier 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, 31.05.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 33056/28.05.2013 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; 

 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. 1/09.01.2013 privind încetarea mandatelor unor 

consilieri locali; 

 Adresa Partidului Poporului – Dan Diaconescu înregistrată în la Centrul de RelaŃii cu Publicul al 

Primăriei Sectorului 2 sub nr. 8194 din 12.02.2013 prin care se confirmă că domnul Toma Alexandru 

Edmond  face parte din acest partid politic; 

 Decizia Comisiei de validare aleasă prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

59/19.06.2012 privind alegerea membrilor Comisiei de validare; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Art. 31 alin. (3) şi art. 31^1 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

 Art. 96 alin. (9) din Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 31 alin. (3) – (5) şi art. 31^1 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi al art. 7 din OrdonanŃa Guvernului 

României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor 

locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1.  Pe data prezentei, se validează mandatul de consilier local al supleantului Toma Alexandru 

Edmond, membru al Partidului Poporului – Dan Diaconescu.  

 

 Art.2.  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. 44 

Bucureşti, 31.05.2013 
 

 

 

 

 
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, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Unic de Ordine şi SiguranŃă Publică al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti 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, 31.05.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Unic de Ordine şi SiguranŃă 

Publică al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 5164/17.04.2013 întocmit de către PoliŃia Locală Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Hotărârea Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti din data de 

17.04.2013; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 155/2010 privind poliŃia locală; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale; 

 art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului administraŃiei şi Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea 

Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranŃă publică al poliŃiei locale; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 3/2011 privind înfiinŃarea la nivelul  Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine publică; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 17/2011 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare al Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 33/2013 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 

3/2011 privind înfiinŃarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine 

publică; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. l) 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. Pe data prezentei se aprobă Planul Unic de Ordine şi SiguranŃă Publică al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2013, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Comisia locală de ordine 

publică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 45 

Bucureşti, 31.05.2013 

 

 

 

 
 

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, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunica institutiilor interesate si poate fi consultată  la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/2007 privind emiterea „AutorizaŃiei de funcŃionare” pentru 

desfăşurarea activităŃii de alimentaŃie publică 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, 31.05.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/2007 privind 

emiterea „AutorizaŃiei de funcŃionare” pentru desfăşurarea activităŃii de alimentaŃie publică pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 32559/27.05.2013 prezentat de DirecŃia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 16881/20.03.2013 prezentat de DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti 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 ComerŃ, InvestiŃii, Servicii Publice, Privatizare şi ProtecŃia 

Consumatorului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 OrdonanŃa Guvernului României nr. 21/1992 privind protecŃia consumatorului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 OrdonanŃa Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaŃă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a OrdonanŃei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă; 

 Hotărârea Guvernului Românei nr. 1861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

44/2004,; 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 138/2012 pentru modificarea codurilor 

CAEN 5530 si 5540 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 405/2009 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si 

taxelor locale in Municipiul Bucureşti; 
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 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 3/2013 privind stabilirea nivelurilor si 

taxelor locale in Municipiul Bucureşti, începând cu anul 2013; 

 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. (2) lit. r) din Legea administraŃiei publice locale 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I  Articolul 1 şi articolul 2 alin. (1) ale H.C.L. Sector 2 nr. 8/2007 se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

 „Art.1. Se aprobă eliberarea „AutorizaŃiei de funcŃionare” pentru agenŃii economici care desfăşoară 

activitatea de alimentaŃie publică în clasa CAEN 5610 – restaurante şi 5630 – baruri, pe raza Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti.  

 Art.2. Se aprobă „Metodologia” de eliberare a autorizaŃiei de funcŃionare pentru agenŃii economici 

care desfăşoară activitatea de alimentaŃie publică în clasa CAEN 5610 – restaurante şi 5630 – baruri, pe 

raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexei ce conŃine un număr de 3 file şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.” 

 

 Art. II  Articolul 5 al H.C.L. Sector 2 nr. 8/2007 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art.5 „(1) Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, DirecŃia Urbanism, 

Cadastru şi Gestionare Teritoriu şi DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 (2) Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu sprijinul serviciilor de specialitate din aparatul 

propriu, va reanaliza reglementările cuprinse în Hotărârea Consiliului Local 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, şi va supune aprobării organului deliberativ propuneri de modificare şi completare 

a acestuia.” 

 

 Art. III  (1) Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 8/2007 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 

 (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 8/2007 privind emiterea „AutorizaŃiei de funcŃionare” 

pentru desfăşurarea activităŃii de alimentaŃie publică pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti rămân 

aplicabile. 

 

 Art. IV.  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
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 (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. 46 

Bucureşti, 31.05.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunica institutiilor interesate si pot fi consultate  la sediul Primariei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.  68/2012 şi H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012 privind 

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

creştere a eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 31.05.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.  

68/2012 şi H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenŃi unor 

obiective de investiŃii din cadrul Programului de creştere a eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 30967/20.05.2013 întocmit de către DirecŃia AchiziŃii şi Contracte 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 13.05.2013 a Consiliului tehnico – economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 227/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Art. 19 lit. a) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanŃei 

energetice a blocurilor de locuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 63/2012 prin care s-au modificat si completat prevederile 

art. 4 din O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe; 

 Art. 5 din Anexa nr. 4  - Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de 

investiŃii şi lucrări de intervenŃii din Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008, privind aprobarea 

conŃinutului – cadru al documentaŃiei tehnico – economice aferente investiŃiilor publice, precum şi 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art. I. (1) Anexele Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 68/2012 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico – economici aferenŃi unor blocuri de locuinŃe – Zona Protejată din cadrul Programului de creştere 

a eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi anexele Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenŃi unor 

obiective de investiŃii din cadrul Programului de creştere a eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, se modifică şi se completează conform anexelor nr. 1 şi 2 la 

prezenta hotărâre, prin revizuirea indicatorilor tehnico – economici pentru un număr de 9 blocuri de 

locuinŃe.  

 (2) Anexele nr. 1 şi 2 conŃin un număr de 31 pagini si fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. II.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 68/2012 şi ale Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2012 rămân aplicabile. 

 

 Art. III. 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. IV (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. 47 

Bucureşti, 31.05.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunica institutiilor interesate si pot fi consultate si la sediul Primariei 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 în folosinŃă gratuită către ADP Sector 2 a 

bunurilor mobile şi amenajărilor realizate în proiectul 

„Amenajare arhitecturală şi peisagistică în zona Baicului” cod SMIS 7093 

finanŃat prin Programul OperaŃional Regional, Axa 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 

- poli urbani de creştere”, Domeniul de interventie1.1- “Planuri integrate de dezvoltare urbană ” Sub 

domeniul: “Centre urbane” 

 

 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, 31.05.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită către 

ADP Sector 2 a bunurilor mobile şi amenajărilor realizate în proiectul „Amenajare arhitecturală şi 

peisagistică în zona Baicului” cod SMIS 7093 finanŃat prin Programul OperaŃional Regional, Axa 1 

“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de interventie1.1- “Planuri 

integrate de dezvoltare urbană ” Sub domeniul: “Centre urbane”;  

 Analizând:  

 Raportul de specialitate nr. 30198/15.05.2013 al DirecŃiei Management Proiecte din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul 

Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Adresa AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 nr. 2850/28.03.2013, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 contractul pentru finanŃare nerambursabilă nr. 1600/02.06.2011 pentru proiectul „Amenajare 

arhitecturala si peisagistica in zona Baicului” cod SMIS 7093; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

completările ulterioare;  

 Art. 36 alin. (5) lit. a) precum şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

 Art. 861 şi 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului 

de funcŃii şi Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2; 
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 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 215/2001 privind 

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 transmiterea în folosinŃă gratuită pentru o perioadă de 15 ani către AdministraŃia 

Domeniului Public, Sector 2 a bunurilor mobile şi amenajărilor obŃinute prin proiectul „Amenajare 

arhitecturală şi peisagistică în zona Baicului” cod SMIS 7093, în cadrul Programului OperaŃional Regional 

2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, 

Domeniul major de intervenŃie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Centre 

urbane”, constând în amenajarea a 25 de locaŃii, în suprafaŃă totală de 14,831 m.p., a căror detaliere se 

regăseşte în anexa ce conŃine un număr de 10 file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2. Predarea - primirea bunurilor mobile şi amenajărilor obŃinute prevăzute la art. 1 se face pe 

bază de proces verbal încheiat între Primăria Sectorului 2 în calitate de predător şi AdministraŃia 

Domeniului Public, Sector 2 în calitate de primitor, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

 

 Art.3. Începând cu data primirii bunurilor mobile şi amenajărilor obŃinute, AdministraŃia Domeniului 

Public, Sector 2 are obligaŃia de a cuprinde în buget fondurile necesare pentru mentenanŃă, întreŃinere şi 

reparaŃii. 

 

 Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 si Directorul General al AdministraŃiei Domeniului Public, 

Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

 Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) 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. 48 

Bucureşti, 31.05.2013 
 
 
 

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, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului anual de execuŃie al bugetului general al Sectorului 2 Bucureşti  şi a situaŃiilor 

financiare anuale pe anul 2012 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 31.05.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuŃie al 

bugetului general al Sectorului 2 Bucureşti  şi a situaŃiilor financiare anuale pe anul 2012;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 33070/28.05.2013 întocmit de DirecŃia Economică din cadrul  aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

  Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de 

către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, 

virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar. 

 

 În temeiul art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. b) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea 

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

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă contul anual de execuŃie al bugetului general al Sectorului 2 Bucureşti pe anul 

2012, conform anexelor nr. 1; 1.1 – 1.90; 2; 2.1 – 2.5; 3; 3.1 – 3.21  care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2 Se aprobă situaŃiile financiare anuale ale Sectorului 2 pe anul 2012 conform anexelor nr. 4; 5; 

6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 ;21; 22; 23; 23.1 – 23.61; 24; 24.1 - 24.11; 25; 25.1 – 

25.14; 26; 26.1 - 26.30 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3  (1)  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  
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 (2)  Anexele 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. 49 

Bucureşti, 31.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 
Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de execuŃie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 
31.03.2013 

 
 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, 31.05.2013; 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuŃie al bugetului 
general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2013;  
 Analizând: 
 Raportul de specialitate nr.27383/29.04.2013 întocmit de DirecŃia Economică din cadrul  aparatului 
de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
 Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului 
Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
 Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de 
către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, 
virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 
exerciŃiului bugetar; 
 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1 Se aprobă contul de execuŃie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 
31.03.2013, conform anexelor nr. 1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2  (1)  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  
 (2)  Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 50 

Bucureşti, 31.05.2013 
 
 
 
 
 

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, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 



136 

 

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. 55/2010 privind aprobarea documentaŃiei 

tehnico – economice pentru proiectul „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din 

cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani 

 

 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, 31.05.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 

55/2010 privind aprobarea documentaŃiei tehnico – economice pentru proiectul „Modernizare străzi 

cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani;  

 Analizând:  

 Raportul de Specialitate nr. 31918/23.05.2013.2013 întocmit de DirecŃia Management Proiecte din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul 

Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în şedinŃa din data de 23.05.2013 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului 

Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 

în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei 

tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional Regional 2007-2013 - Axa Prioritară 1 – 

„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare 

urbană”,  sub - domeniul: Centre urbane; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 55/2010 privind aprobarea documentaŃiei tehnico – 

economice pentru proiectul „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din cadrul PIDU 

Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) precum şi art. 126 din Legea nr. 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I  Articolul 1 al H.C.L. Sector 2 nr. 55/2010 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art.1 (l) Se aprobă documentaŃia tehnico-economică pentru obiectivul de investiŃii  „Modernizare 

străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” potrivit anexei ce cuprinde un număr de 3 file şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2)  Valoarea totală a lucrărilor propuse este de 15004,97 mii lei din care C+M  = 10789,01 mii lei.” 

 

 Art. II   Articolul 3 al H.C.L. Sector 2 nr. 55/2010 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, DirecŃia Economică, AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 2 şi DirecŃia Management Proiecte vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri.” 

 

 Art. III  (1)  Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 55/2010 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 

 (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 55/2010 privind aprobarea documentaŃiei tehnico – 

economice pentru proiectul „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din cadrul PIDU 

Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani rămân aplicabile. 

 

 Art. IV  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului   Bucureşti.     

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei 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. 51 

Bucureşti, 31.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 

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, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 56/2010 privind aprobarea cofinanŃării şi susŃinerea 

proiectului „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua 

Roşie – Petricani 

 

 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, 31.05.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 

56/2010 privind aprobarea cofinanŃării şi susŃinerea proiectului „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie 

- Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 31865/23.05.2013 întocmit de DirecŃia Management Proiecte din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;    

 Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul 

Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 500/2002 privind finanŃele publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 

în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional Regional 2007-2013 - Axa Prioritară 1 – 

„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare 

urbană”,  sub - domeniul: Centre urbane; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 56/2010 privind aprobarea cofinanŃării şi susŃinerea 

proiectului „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua 

Roşie – Petricani; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) 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. Articolul 1 alin. (1) şi (2) din H.C.L. Sector 2 nr. 56/2010 se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

 „Art.1 (1) Se aprobă proiectul de interes local  „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - 

Plumbuita”, în valoare totală de 15.004.972,37 lei, finanŃat prin Programul OperaŃional Regional 2007-

2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenŃiali poli de creştere”, Domeniul 

major de intervenŃie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „Centre urbane”; 

 (2) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din bugetul general al Sectorului 2, cu suma de 

3.667.396,35 lei, precum şi finanŃarea eventualelor cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe perioada de 

implementare a proiectului.  

 CofinanŃarea proiectului constă în: 

 contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 231.379,10 lei, reprezentând  2% din 

valoare. 

 costurile neeligibile, în valoare de 594.089,10 lei;  

 TVA aferentă cheltuielilor proiectului 2.841.928,15 lei.” 

     

 Art. II  Articolul 2 al H.C.L. Sector 2 nr. 56/2010 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, DirecŃia Management Proiecte, DirecŃia 

Economică şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri.” 

 

 Art. III Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 56/2010 privind aprobarea cofinanŃării şi 

susŃinerea proiectului „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita 

– Steaua Roşie – Petricani rămân aplicabile. 

 

 Art. IV  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. 52 

Bucureşti, 31.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivul de investiŃii 

„amenajare 39 parcaje de reşedinŃă” 

       

 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, 31.05.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

devizelor generale pentru obiectivul de investiŃii „amenajare 39 parcaje de reşedinŃă”;  

 Analizând: 

 Raportul de Specialitate nr. 4794/13.05.2013 întocmit de Directorul General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în şedinŃa din data de 15.05.2013 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului 

Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, 

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei 

tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului 

de funcŃii şi Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizele generale pentru obiectivul de investiŃii 

şi lucrări de intervenŃii de interes local reprezentând „amenajare 39 parcaje de reşedinŃă” din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti, potrivit anexelor nr. 1 – 3 ce  cuprind un număr de 11 file şi fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

 (2)  Valoarea totală a lucrărilor de „amenajare 39 parcaje de reşedinŃă”  este de 347.460,00 lei  cu  

TVA, din care C+M = 294.475,00 lei cu TVA. 

 

 Art.2   (1)  Lucrările de amenajare parcări de reşedinŃă, cuprinse în anexele nr. 1 - 3, vor fi atribuite 

spre execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, desemnaŃi în urma aplicării procedurilor de achiziŃii 

publice. 

 (2)   Devizele generale se actualizează pe durata execuŃiei investiŃiilor în baza cheltuielilor legal 

efectuate, rezultând valoarea de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

 (3)  Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 competenŃa 

încheierii contractelor de achiziŃie publică de lucrări. 

 

 Art.3  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.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. 53 

Bucureşti, 31.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind achiziŃionarea de imobile cu destinaŃia de locuinŃe 

de la persoane fizice sau juridice 

 

 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, 31.05.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind achiziŃionarea de imobile cu destinaŃia de 

locuinŃe de la persoane fizice sau juridice;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 31212/20.05.2013 al DirecŃiei Juridice, LegislaŃie, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale precum şi Raportul Comisiei de 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: 

 Legea locuinŃei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinŃe 

sociale destinate chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din locuinŃele retrocedate foştilor 

proprietari, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2008; 

 OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea 

activităŃii în domeniul construcŃiilor de locuinŃe prin programe la nivel naŃional, aprobată prin Legea nr. 

515/2006;  

 În temeiul art. 45  alin. (1) coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. n) şi art. 123 alin. (1) din Legea 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1  Se aprobă achiziŃionarea de imobile cu destinaŃia de locuinŃe, de la persoane fizice sau 

juridice, în baza procedurilor de executare silită organizate la nivelul Birourilor Executorilor Judecătoreşti, 

exceptând imobilele în care se află domiciliul debitorilor persoane fizice. 

 

 Art.2 Analiza publicaŃiilor de vânzare şi formularea solicitării de participare la licitaŃiile organizate la 

nivelul Birourilor Executorilor Judecătoreşti se face de către  o Comisie ce va fi constituită prin DispoziŃie 

a Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 
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 Art.3 (1) Imobilele cu destinaŃie de locuinŃe achiziŃionate în baza prezentei hotărâri vor avea statut 

de locuinŃe de necesitate pentru soluŃionarea unor situaŃii sociale grave şi vor fi incluse în domeniul public 

de interes local fiind interzisă înstrăinarea acestora. 

 (2) Imobilele menŃionate la art. 3 alin. (1) vor fi administrate de către DirecŃia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2. 

 

 Art.4 Imobilele vor fi utilizate de către beneficiarii stabiliŃi ca urmare a aplicării procedurilor Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 106/2008 privind stabilirea criteriilor de repartizare a locuinŃelor 

construite în vederea accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, a locuinŃelor sociale, de 

serviciu şi de necesitate şi a locuinŃelor cu chirie din fondul locativ de stat, aflate in administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2. 

 

 Art.5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi DirecŃia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art.6. 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. 54 

Bucureşti, 31.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea planului de acŃiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2013 pentru repartizarea 

orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social 

 

 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, 31.05.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acŃiuni sau de lucrări de 

interes local pe anul 2013 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor 

social;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 5340/22.05.2013 precum şi Nota de fundamentare nr. 5339/22.05.2013 

prezentate de AdministraŃia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

coordonarea 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: 

 Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 art. 28 din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

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

ulterioare; 

 Decizia nr. 324/13.07.1974 privind înfiinŃarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/12.08.2010 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de FuncŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 2 ; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul de acŃiuni sau de lucrări de interes local aferent anului 2013 pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social, prevăzut în anexa ce conŃine  

un număr de trei file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. În termen de 30 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, Biroul Resurse Umane din cadrul 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 va întocmi şi supune aprobării Directorului General al A.D.P. 

Sector 2 Regulamentul de păstrare a evidenŃei persoanelor beneficiare de ajutor social care prestează 

lunar acŃiuni sau de lucrări de interes local. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 2 şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 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. 55 

Bucureşti, 31.05.2013 

 
 
 
 

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, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 
Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 
H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădire aferent perioadei 2012 - 2013, pentru AsociaŃia 
Victimelor Mineriadelor 1990 – 1991 din România 

 
 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, 31.05.2013; 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădire aferent 
perioadei 2012 - 2013, pentru AsociaŃia Victimelor Mineriadelor 1990 – 1991 din România;  
 Analizând:  
 Raportul de specialitate nr. 30128/15.05.2013 întocmit de Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri 
Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 
al Municipiului Bucureşti; 
 Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului din cadrul Consiliului Local al 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                          
 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent perioadei 2012 -  2013 pentru 
clădirea situată la adresa poştală, str. Batişte nr. 11, sc. B, etaj. 1, ap. 1, Sector 2, Bucureşti, utilizată de 
AsociaŃia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România‚ impozit în cuantum de 41.638 lei aferent anului 
2012 şi în cuantum de 41.638 lei aferent anului 2013, cu condiŃia menŃinerii destinaŃiei actuale.  

 
 Art.2. DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

 
 Art.3. 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. 56 

Bucureşti, 31.05.2013 

 
 
 

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, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea 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, 31.05.2013; 

 

 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. 32234 din 24.05.2013 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaŃiilor de urbanism menŃionate în 

anexele nr. 1 - 3 ale proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectului Şef al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în baza 

consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 menŃionate 

în anexele nr.1 - 3 ale proiectului de hotărâre; 

 Amendamentul formulat de către Arhitectul – Şef al Sectorului 2 astfel cum a fost consemnat în 

procesul – verbal al şedinŃei; 

 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; 
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 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,  

 

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 anexele nr. 1 - 3 ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, cuprinzând în total 12 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 anexele nr. 1 - 3  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) Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice 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. 57 

Bucureşti, 31.05.2013 

 
 
 
 
 
 

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, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate 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 alegerea preşedintelui de şedinŃă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 

 mai – iulie 2013  

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere referatul Secretarului sectorului 4; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 39 alin 1 lit „a” din Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare a 

Consiliului Local aprobat prin HCLS4 nr. 13/2004, precum şi ale art. 35 alin.1 şi 81 alin. 2 lit. „a” din 

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

locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Articol unic- Se alege domnul BĂLUłĂ Daniel în funcŃia de preşedinte de şedinŃă al Consiliului 

Local al Sectorului 4, pe perioada mai-iulie 2013. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Daniel BĂLUłĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 88/30.05.2013 
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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 contului de încheiere a exerciŃiului bugetar, pe anul 2012 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere : 

 -  Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate nr. P.2.1/ 864 /12.03.2013 al DirecŃiei Economice privind încheierea 

exerciŃiului bugetar pe anul 2012; 

  - rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

  - prevederile art.57 alin.(1) şi (4) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanŃele publice locale, 

modificată şi completată; 

 În temeiul dispoziŃiilor art.45, alin.(2), litera a) şi art.81 alin.(2) litera d) din Legea administraŃiei 

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

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. – Se aprobă contul de execuŃie al bugetului local pentru anul 2012, atât pentru partea de 

venituri pe indicatori de venituri cât şi pentru partea de cheltuieli, pe capitole, subcapitole, titluri de 

cheltuieli, conform surselor de finanŃare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

 Anexa nr. 1 - Cont de execuŃie bugetară – venituri   

 Anexa nr. 2 - Cont de execuŃie bugetară – cheltuieli  

 Anexa nr. 3 - Cont de execuŃie bugetară – autofinanŃate parŃial 

 Anexa nr. 4 - Cont de execuŃie bugetară – autofinanŃate integral  

 Anexa nr. 5 - Cont de execuŃie bugetară – credite interne DirecŃia de Administrare a PieŃelor 

 Anexa nr. 6 - Cont de execuŃie bugetară – credite interne  

 Anexa nr. 7  - Cont de executie bugetara – credite externe  

 

 Art.2. – Se aprobă contul de execuŃie al bugetului local la partea de cheltuieli, pe ordonatori de 

credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre :  

 

- Anexa 2.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri şi cheltuieli, în 

valoare de 541.627.000 lei. 

- Anexa 2.1 - capitol bugetar 51.02 - AutorităŃi publice 

- Anexa 2.1.1 - cap.51.02.01.03 D - D.G.I.T.L. 

- Anexa 2.1.2 - cap.51.02.01.03  - A.S.L.G. 

- Anexa 2.1.3 - cap.51.02.01.03 P - Primăria sector 4 
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- Anexa 2.2 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale 

- Anexa 2.2.1 - cap.54.02.05  - Fond de rezervă bugetară 

- Anexa 2.2.2 - cap.54.02.10  - EvidenŃa Persoanelor Sector 4 

- Anexa 2.2.3 - cap.54.02.50 - Alte servicii publice generale 

   

- Anexa 2.3 - capitol bugetar 55.02 - Dobânzi 

   

- Anexa 2.4  - capitol bugetar 56.02 - Transferuri cu caracter general între 

diferite nivele ale administraŃiei 

   

- Anexa 2.5 - capitol bugetar 60.02.02 - Centrul Militar 

   

- Anexa 2.6 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publică şi siguranŃă naŃională  

- Anexa 2.6.1 - cap.61.02.03.04 - PoliŃia Locală Sector 4 

- Anexa 2.6.2 - cap.61.02.05 - ProtecŃia civilă şi protecŃia contra incendiilor 

   

- Anexa 2.7 - capitol bugetar 65.02 - ÎnvăŃământ total 

- Anexa 2.7.1 - cap.65.02.03.01 - InvăŃământ preşcolar - Gradinite 

- Anexa 2.7.2 - cap.65.02.03.02 - InvăŃămînt primar - Şcoli generale 

- Anexa 2.7.3 - cap.65.02.04.02 - InvăŃământ secundar superior - Licee 

- Anexa 2.7.4 - cap.65.02.04.03 - ÎnvăŃământ secundar inferior – Şcoli 

profesionale 

- Anexa 2.7.5 - cap.65.02.07.04 - ÎnvăŃământ nedefinibil prin nivel – Şcoli 

speciale 

   

- Anexa 2.8   - capitol bugetar 66.02 - Sănătate  

- Anexa 2.8.1 - cap.66.02.06.03 - UnităŃi medico-sociale – Sf.Luca 

 

- Anexa 2.8.2 - cap.66.02.50 - Alte cheltuieli în domeniul sănătăŃii 

   

- Anexa 2.9 - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere şi religie 

- Anexa 2.9.1 - cap.67.02.03.30 - Alte servicii culturale – Centrul Cultural 

Nicolae Bălcescu 

- Anexa 2.9.2 - cap.67.02.03 A - AdministraŃia Domeniului Public Sector 4 

- Anexa 2.9.3 - cap.67.02.03 P - ÎntreŃinere gradini publice, parcuri, zone verzi, 

baze sportive şi de agrement PS 4 

- Anexa 2.9.4 - cap.67.02.50 - Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi 

religiei – Biserici 

   

- Anexa 2.10 - capitol bugetar 68.02 - Asigurări şi asistenŃă socială 

- Anexa 2.10.1 - cap.68.02.04.1 - Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr.1 
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- Anexa 2.10.2 - cap.68.02.12 - UnităŃi de asistenŃă medico-sociale 

- Centrul medico-social Sf.Luca 

- Anexa 2.10.3 cap.68.02.AS - AsistenŃă socială 

- Anexa 2.10.3.1 - cap.68.02.AS.05.02 - AsistenŃă socială în caz de invaliditate 

- Anexa 2.10.3.2 - cap.68.02.AS.06.01 - AsistenŃă socială pentru familie şi copii 

- Anexa 2.10.3.3 - cap.68.02.11.2 - Creşe 

- Anexa 2.10.3.4 - cap.68.02.AS.15 - Prevenirea excluderii sociale 

- Anexa 2.10.3.5 - cap.68.02.AS.15.01 - Ajutor social 

- Anexa 2.10.3.6 - cap.68.02.AS.15.02 - Ajutoare pentru încălzire cu lemne 

- Anexa 2.10.3.7 - cap.68.02.AS.50  - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 

asistenŃei sociale 

- Anexa 2.10.4 - cap.68.02.06.01 - Sprijin financiar la constituirea familiei 

   

- Anexa 2.11 - capitol bugetar 70.02 - LocuinŃe servicii şi Dezvoltare Publică 

- Anexa 2.11.1 - cap.70.02.03 - LocuinŃe,servicii şi dezvoltare publică 

- Anexa 2.11.2 - cap.70.02.05.01 - Alimentare cu apă 

- Anexa 2.11.3 - cap.70.02.06 - Iluminat public 

- Anexa 2.11.4 - cap.70.02.50 - Alte servicii în domeniile locuinŃelor, serviciilor 

şi dezvoltării comunale 

   

- Anexa 2.12 - capitol bugetar 74.02 - ProtecŃia mediului 

- Anexa 2.12.1 - cap.74.02.05.01 - Salubritate 

- Anexa 2.12.2 - cap.74.02.06 - Canalizare şi tratarea apelor reziduale 

   

- Anexa 2.13 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi 

- Anexa 2.13.1 - capitol bugetar 84.02.03.03 - Strazi 

 

 Art. 3. Se aprobă contul de execuŃie bugetară, pentru activităŃile finanŃate parŃial din venituri proprii, 

conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care: 

 

- Anexa 3.1. - capitol bugetar 65.10 - InvăŃămînt 

- Anexa 3.1.1 - cap.65.10.03.01 - InvăŃământ preşcolar - Gradinite 
- Anexa 3.1.2 - cap.65.10.03.02 - InvăŃământ primar - Şcoli generale 

- Anexa 3.1.3 - cap.65.10.04.02 - InvăŃământ secundar superior - Licee 

- Anexa 3.1.4 - cap.65.10.07.04 - ÎnvăŃământ nedefinibil prin nivel –  Şcoli 

speciale 

- Anexa 3.2  - cap.67.10.03.30 - Alte servicii culturale – Centrul Cultural 

Nicolae Bălcescu 

- Anexa 3.3. - capitol bugetar 68.10 - Asigurări şi asistenŃă socială 

- Anexa 3.3.1 - cap.68.10.04.01 - Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă CIA 

- Anexa 3.3.2 - cap.68.10.12 - UnităŃi de asistenŃă medico-socială – Centrul 

Medico-Social Sf.Luca 
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 Art. 4. Se aprobă contul de execuŃie bugetară, pentru activităŃile finanŃate integral din venituri 

proprii, conform anexei nr.4. – cap.70.10.50 – DirecŃia de Administrare a PieŃelor, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 5. Se aprobă contul de execuŃie bugetară - credite interne pentru DirecŃia de Administrare a 

PieŃelor, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 6. Se aprobă contul de execuŃie bugetară - credite interne pentru Primăria Sector 4, conform 

anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 7. Se aprobă contul de execuŃie bugetară - credite externe pentru Primăria Sector 4, conform 

anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 8. 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 institutiile 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 

30.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Daniel BĂLUłĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 89/30.05.2013 
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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 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./  1576  / 24.05.2013;   

 łinând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

 Luând în considerare prevederile : 

 - art.19 alin.(2) şi ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind 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 : 

 

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 - AutorităŃi 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; 
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- 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. - cap.54.02.10 D - DirecŃia EvidenŃă a Persoanelor Sector 4 

   

- Anexa 3.3  - capitol bugetar 61.02 - Ordine publică şi siguranŃă naŃională 

- Anexa  3.3.1 - cap.61.02.03 - Ordine publică 

- Anexa  3.3.1.1 - cap.61.02.03.04 - PoliŃie locală Sector 4 

- Anexa  3.3.1.2 - cap.61.02.05 - ProtecŃie civilă 

   

- Anexa 3.4 - capitol bugetar 65.02 - ÎnvăŃământ total 

- Anexa  3.4.1 - cap.65.02.03  - centralizator 

- Anexa  3.4.1.1 - cap.65.02.03 US  - centralizator unităŃi şcolare 

- Anexa 3.4.1.1.1 - cap.65.02.03 US 2 - unităŃi şcolare 

- Anexa  3.4.2 - cap.65.02.04 - centralizator 

- Anexa  3.4.2.1 - cap.65.02.04 US - centralizator unităŃi şcolare 

- Anexa 3.4.2.1.1 - cap.65.02.04 US2 - unităŃi şcolare 

- Anexa 3.4.3 - cap.65.02.07 - centralizator 

- Anexa 3.4.3.1 - cap.65.02.07.04 - InvăŃămant special 

- Anexa  3.4.3.1.1  - cap.65.02.07.04 US - unităŃi şcolare 

   

- Anexa 3.5  - capitol bugetar 66.02 - Sănătate 

- Anexa 3.5.1 - cap.66.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 

   

- Anexa 3.6  - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere şi religie 

- Anexa 3.6.1 - cap.67.02.03 - Servicii culturale 

- Anexa  3.6.1.1 - cap.67.02.03.30 - Alte servicii culturale Centrul Cultural Nicolae 

Bălcescu 

- Anexa 3.6.2 - cap.67.02.05 - Servicii recreative şi sportive 

- Anexa  3.6.2.1 - cap.67.02.05.03 A - AdministraŃia Domeniului Public Sector 4 

- Anexa 3.6.2.2 - cap.67.02.05.03 P - ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone Verzi 

   

- Anexa 3.7 - capitol bugetar 68.02 - Asigurări şi asistenŃă socială 

- Anexa 3.7.2 - cap. 68.02.041 - Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă Sociala Nr. 1 

- Anexa 3.7.3 - cap.68.02. AS - AsistenŃă socială 

- Anexa 3.7.3.1 - cap.68.02.AS.06 - AsistenŃă socială pentru familie şi copii 

- Anexa 3.7.3.1.1 - cap.68.02.AS.06.01 -  AsistenŃă socială pentru familie şi copii 

- Anexa 3.7.3.2 - cap.68.02.11.2 - Creşe 

- Anexa 3.7.3.3 - cap.68.02.AS.50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 

asistenŃei sociale 

   

- Anexa 3.8  - capitol bugetar 70.02 - LocuinŃe servicii şi Dezvoltare Publică 

- Anexa 3.8.1 - cap 70.02.03 - LocuinŃe servicii şi Dezvoltare Publică; 
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- Anexa 3.8.1.1 - cap 70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor; 

   

- Anexa 3.9 - capitol bugetar 74.02 - Protectia Mediului 

- Anexa 3.9.1 - cap 74.02.05 - Salubritate şi gestiunea deşeurilor; 

- Anexa  3.9.1.1 - cap 70.02.05.01 - Salubritate; 

   

- Anexa 3.10 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi 

- Anexa 3.10.1 - cap.84.02.03 - Transport rutier 

- Anexa 3.10.1.1 - cap.84.02.03.03 - Străzi 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, din care : 

 - Anexa 4.1. - centralizator       - credite externe 

 - Anexa 4.1.1 - cap. 70.06        -  LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică  

 - Anexa 4.1.2 - cap. 70.06.03       -  LocuinŃe  

 - Anexa 4.1.3 - cap.70.06.03.01       - Dezvoltarea sistemului de locuinŃe 

 

 Art. 5. 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. 5 „Lista de investitii a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti” 

- anexa nr. 6   ,,Lista de investiŃii a PoliŃiei Locale Sector 4” 

 

 Art. 6. 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 institutiile 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 

30.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Daniel BĂLUłĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 90/30.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 21/30.08.2012 privind constituirea 

Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinŃe din fondul locativ de stat  

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate nr. 

112/05.04.2013, întocmit de Secretarul Sectorului 4; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 21/30.08.2012 privind 

constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinŃe din fondul locativ de stat;  

łinând seama de Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

Văzând procesul verbal al Comisiei de validare; 

Având în vedere prevederile art.43 din Legea locuinŃei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi art.21 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii locuinŃei  nr.114/1996, aprobate prin HG nr.1275/2000; 

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 coroborat cu art.81 alin.(2) lit. m, din Legea nr.215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 – Se înlocuieşte domnul Puiu Florian din Comisia de analiză a solicitărilor de locuinŃe din 

fondul locativ de stat cu dl.Vârtejaru Nicolae. 

 Art.2 – Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 21/30.08.2012 se modifică în 

mod corespunzător. 

 Art.3 – Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul SpaŃiu Locativ şi persoana 

nominalizată vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Daniel BĂLUłĂ 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 91/30.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea Anexei 2 la HCLS4 nr.6/28.06.2012, privind constituirea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând în considerare Referatul de specialitate nr. 149/14.05.2013, întocmit de Secretarul 

Sectorului 4; 

 łinând seama de Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În conformitate cu prevederile O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 673/2002;  

 Văzând dispoziŃiile cuprinse în H.C.L.S.4 nr 6/28.06.2012, privind constituirea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul dispoziŃiilor art.45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind 

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

   

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei 2 la HCLS4 nr.6/28.06.2012 privind constituirea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4, după cum urmează: 

- Domnul Puiu Florian trece de la Comisia nr. 6-Comisia pentru comerŃ şi protecŃia consumatorului-

(comisie secundară) la Comisia nr.2-Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecŃia 

mediului şi turism-(comisie secundară), în locul domnului Vârtejaru Nicolae, acesta din urmă devenind 

membru al Comisiei nr.6-(comisie secundară) . 

  

 Art. 2. ComponenŃa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4, aprobată prin 

H.C.L.S.4 nr.6/28.06.2012 se modifică conform prevederilor de la art. 1. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.05.2013. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Daniel BĂLUłĂ 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 92/30.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obŃinut calitatea de administrator imobile - 

ATESTAT în urma susŃinerii examenului de atestare din luna mai 2013, în baza Legii nr. 230/2007 
şi H.G. nr. 1588/2007 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 
 
Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 şi "Referatul" nr.P.6.3./ 569/ 

20.05.2013 al DirecŃiei Comunicare şi RelaŃii Publice – Compartimentul RelaŃii cu AsociaŃiile de 
Proprietari; 
  Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 
  Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind înfiinŃarea, organizarea şi 
funcŃionarea asociaŃiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007; 
  În temeiul art. 45 alin. (1) şi art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administraŃia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obŃinut calitatea de administrator imobile -
ATESTAT în urma susŃinerii examenului de atestare desfăşurat la data de: 18.05.2013, conform anexei 
care face parte integrantă din această hotărâre. 
 Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităŃilor profesionale ale persoanelor care doresc să 
practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaŃiile de proprietari. 
 Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată şi este 
valabil pe tot teritoriul României. 
 Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de catre autoritatea administraŃiei 
publice locale care l-a eliberat, dacă nu mai sunt îndeplinite condiŃiile pentru exercitarea acestei activităŃi. 
 Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia Comunicare şi RelaŃii Publice prin 
Compartimentul RelaŃii cu AsociaŃiile de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 
competenŃelor. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 
30.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Daniel BĂLUłĂ 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 93/30.05.2013 

*Anexa  poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 9/31.01.2013, privind 
organizarea retelei unităŃilor de invaŃămant din sistemul naŃional de învăŃământ preuniversitar, de 

la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2013-2014 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate nr. 
155/22.05.2013, întocmit de Secretarul Sectorului 4; 

În temeiul solicitării Clubului Copiilor sector 4 nr.106./13.05.2013 înregistrată la Cabinet Secretar 
cu nr. 153/20.05.2013;  

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 
În temeiul prevederilor art. 27 şi următoarele, precum şi art. 61 din Legea nr. 1/2001 privind 

EducaŃia NaŃională şi a Hotărârii Consiliului Local Sector 4, Nr. 9/31.01.2013; 
În temeiul prevederilor cuprinse la art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. 2, lit. (j) şi alin. 4 din Legea 

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

Consiliul Local Sector 4 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1 – Se aprobă modificarea poziŃiei 61 din anexa Hotărarii Consiliului Local Sector 4 
nr.9/31.01.2013 privind organizarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ din sistemul naŃional de învăŃământ 
preuniversitar, de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2013-2014, ca urmare a corectării adresei poştale, 
după cum urmează: 

NR. 

CRT 

DENUMIREA 

UNITĂłII DE 

INVĂłĂMÂNT 

SECTOR 

4 

NIVELUL 

ŞCOLARIZAT 
ADRESA 

NR. 

TELEFON 

FORMA DE 

PROPRIETATE 

61 
CLUBUL COPIILOR 

SECTOR 4 
4 GIM 

STR.FĂGETULUI 

NR.12 
0213322466 DE STAT 

 
 Art.2 – Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor 
Sector 4 împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei conform competenŃelor. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 
30.05.2013. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Daniel BĂLUłĂ 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 94/30.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea documentaŃiilor tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiŃii,, Lucrări de construcŃii, de fundaŃii şi de îmbrăcare a drumurilor din 

sectorul 4 - ReparaŃii capitale şi reabilitare sistem rutier ” 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

łinând seama de referatul de specialitate al DirecŃiei de InvestiŃii şi AchiziŃii Publice – Serviciul 

InvestiŃii nr. P 9.1/475/14.05.2013. 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4. 

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind FinanŃele Publice 

Locale, cu modificările si completările ulterioare, 

In temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi art. 81, alin.2, lit.”i” şi alin. 4, din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală republicată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃiile tehnico – economice şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de InvestiŃii ,,Lucrări de construcŃii, de fundaŃii şi de îmbrăcare a drumurilor din sectorul 

4 - ReparaŃii capitale şi reabilitare sistem rutier”, conform Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, DirecŃia de InvestiŃii şi AchiziŃii Publice – Serviciul InvestiŃii şi 

DirecŃia Economică 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 

30.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Daniel BĂLUłĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 95/30.05.2013 
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ANEXA  

LA HCLS4 nr. 95/30.05.2013 

 

 

 

 

Lucrări de construcŃii, de fundaŃii şi de îmbrăcare a drumurilor din sectorul 4- 

ReparaŃii capital şi reabilitare sistem rutier 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire obiectiv de investiŃie Valoarea investiŃiei 

-lei- (cu TVA) 

0 1 2 

1. Lucrări de construcŃii, de fundaŃii şi de îmbrăcare a 

drumurilor din sectorul 4 – ReparaŃii capital şi reabilitare 

sistem rutier – contract subsecvent 31 

 

 

7 924 470,13 

2. Lucrări de construcŃii, de fundaŃii şi de îmbrăcare a 

drumurilor din sectorul 4 – ReparaŃii capital şi reabilitare 

sistem rutier – contract subsecvent 32 

 

 

4 522 623,65 

3. Lucrări de construcŃii, de fundaŃii şi de îmbăcare a 

drumurilor din sectorul 4 – ReparaŃii capital şi reabilitare 

sistem rutier – contract subsecvent 33 

 

 

12 489 273,06 

 TOTAL  

 

 

 

 

 

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 încheierea unui protocol de colaborare, pe linia furnizării de date din Registrul naŃional 
de evidenŃă a peroanelor între DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 

Date şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4, Bucureşti 
 

Consiliul Local al Sectorului 4: 
Având în vedere Referatul de Specialitate cu nr.D3/4860/20.05.2013, al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4, precum şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

Luând în considerare adresa Ministerului Afacerilor Interne-DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor 
şi Administrarea Bazelor de Date cu nr.3723026/10.05.2013; 

În baza art.11 alin.(3) lit.g) din OUG nr.97/2005 privind evidenŃa, domiciliul, reşedinŃa şi actele de 
identitate ale cetăŃenilor români, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

łinând seama de dispoziŃiile art.45 alin.(3) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.f) din Legea nr.215/2001 
privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare în vederea furnizării de date din 

Registrul naŃional de evidenŃă a persoanelor între DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea 
Bazelor de Date şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, Bucureşti. 
             Art.2. Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului Sector 4 să semneze protocolul de colaborare, încheiat între DirecŃia pentru EvidenŃa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
Copilului sector 4, precum şi actele adiŃionale.  

Art.3. PrezenŃa Hotărâre va fi comunicată după intrarea sa în vigoare către Ministerul Afacerilor 
Interne – DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, în vederea luării la 
cunoştinŃă. 
  Art.4. Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 
4, precum şi Ministerul Afacerilor Interne – DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 
de Date, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor legale. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 
30.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Daniel BĂLUłĂ 

 
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 96/30.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea cuantumului alocaŃiei zilnice de hrană pentru asistaŃii Centrului de Îngrijire şi 

AsistenŃă Nr.1 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de specialitate Nr. D7 1293./17.05.2013 al Centrului de Îngrijire şi 

AsistenŃă Nr.1; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 łinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Conform dispoziŃiilor art.3 din H.G. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaŃiei zilnice de 

hrană pentru consumurile colective din instituŃiile publice de asistenŃă socială; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit.n din Legea nr.215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Începând cu data prezentei, alocaŃia zilnică de hrană pentru asistaŃii Centrului de Îngrijire şi 

AsistenŃă Nr.1 va fi în cuantum de 11 lei/zi/asistat, diferenŃă de 2,5 lei/zi/asistat (91 mii lei/an/92 asistaŃi) 

va fi suportată din bugetul local. 

 

Art.2 Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

4 şi Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă Nr.1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Daniel BĂLUłĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 97/30.05.2013 
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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 prelungirea contractelor de închiriere pentru suprafeŃe 

cu destinaŃie de locuinŃă socială din Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, sector 4 

 
Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere referatul de specialitate al DirecŃiei Administrative şi Patrimoniu 

nr.P.4.4/477/21.05. 2013 şi Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În conformitate cu prevederile Legii locuinŃei nr. 114/1996 şi cu dispoziŃiile cuprinse în Hotărârile 

Consiliului Local Sector 4 nr.36/31.07.2008; 52/28.08.2008; 64/25.09.2008 şi 80/30.10.2008. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1, art.81, alin.2, lit.(n) şi alin.4 din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă prelungirea cu un an a termenului de închiriere, la contractele pentru suprafeŃe de 

locuit cu destinaŃie de locuinŃă socială din Aleea Nehoiu nr.2-12, Bl F3, sector 4, în condiŃiile art. 5 din 

contractul de închiriere; 

 Art.2. Se aprobă completarea Capitolului VI, din contractele de închiriere la art.12 lit. (b) cu 

următorul alineat : pentru nefolosirea de către chiriaş a locuinŃei timp de 3 luni consecutiv, fără aprobarea 

Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

Art. 3. Se aprobă ca titularii de contracte care au acumulat datorii la plata întreŃinerii pe o 

perioadă mai mare de 6 luni, precum şi celor care au deja un dosar pe rolul instantelor judecătoreşti 

pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale, să nu li se mai prelungească contractele de închiriere. 

 Art.4. Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Administrativă şi Patrimoniu şi Serviciul Tehnic Consiliul 

Local, Documente -Electoral 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 
30.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Daniel BĂLUłĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 98/30.05.2013 
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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 schimbarea destinaŃiei Complexului Agroalimentar Progresul situat în Şoseaua Giurgiului 

nr. 94, sector 4, Bucureşti   

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sectorul 4 cu nr.3725/23.05.2013; 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;  

 łinând cont de prevederile H.C.L. Sector 4 nr.58/18.11.2004 privind înfiinŃarea DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sector 4, aprobarea organigramei şi statului de funcŃii al acesteia; 

  În temeiul O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003; 

 łinând cont de prevederile H.C.L. Sector 4 nr. 50/31.10.2012 pentru modificarea şi completarea 

Procedurii privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaŃiilor pentru închirierea spaŃiilor comerciale 

aflate în administrarea DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 şi ale H.C.L. nr. 14/31.01.2013 privind 

completarea art. 5.3 al H.C.L. Sector 4 nr. 50 din 31.10.2012, pentru modificarea şi completarea 

Procedurii privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaŃiilor pentru închirierea spaŃiilor comerciale 

aflate în administrarea DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 3, şi art. 81 alin. (2), lit. f) din Legea 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Începând cu data prezentei se aprobă schimbarea destinaŃiei Complexului Agroalimentar 

Progresul, situat în Şos.Giurgiului nr.94, sector 4, Bucureşti, în imobil ce urmează a fi închiriat pentru alte 

activităŃi comerciale. 

Art. 2. Imobilul prevăzut la art.1 de mai sus va rămâne în administrarea DirecŃiei de Administrare 

a PieŃelor Sector 4. 

Art. 3. Cu aceeaşi dată se aprobă schimbarea denumirii Complexului Agroalimentar Progresul în 

Complex Progresul. 

Art. 4. Se împuterniceşte Directorul general al DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 să 

organizeze procedura de licitaŃie şi să semneze contractele de închiriere aferente. 

Art. 5. LicitaŃiile se vor desfăşura în condiŃiile H.C.L. Sector 4 nr. 50/31.12.2012 pentru 

modificarea şi completarea Procedurii privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaŃiilor pentru 

închirierea spaŃiilor comerciale aflate în administrarea DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 şi ale 

H.C.L. Sector 4 nr. 14/31.01.2013 privind completarea art. 5.3 al H.C.L. Sector 4 nr. 50 din 31.10.2012, 
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pentru modificarea şi completarea Procedurii privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaŃiilor 

pentru închirierea spaŃiilor comerciale aflate în administrarea DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 

Art. 6. Secretarul Sectorului 4 împreună cu Directorul General al DirecŃiei de Administrare a 

PieŃelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Daniel BĂLUłĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 99/30.05.2013 

 



170 

 

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 majorarea tarifelor pentru serviciile prestate şi utilizarea domeniului public aflat în 

administrarea DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sectorul nr.3726/23.05.2013; 

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

În baza dispoziŃiilor H.G. nr. 348/2004, modificată şi completată, privind exercitarea comerŃului cu 

produse şi servicii de piaŃă în unele zone publice; 

În temeiul art.30 din Legea nr.273/20096 privind finanŃele publice locale, precum şi a art. 282 din 

Legea nr.571/2003-Codul fiscal al României; 

łinând cont de dispoziŃiile H.C.G.M.B nr.239/24.09.2001 referitoare la unele măsuri de 

îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele agroalimentare; 

     În temeiul art.19 şi 20 alin.2 lit.d) din O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2, art. 81 alin. (2), lit. „d” din Legea 215/2001 privind 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Începând cu data prezentei se aprobă majorarea tarifelor pentru serviciile prestate şi 

utilizarea domeniului public aflat în administrarea DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aceeaşi dată, H.C.L.S.4 nr.77/26.04.2012, precum şi punctele 1 şi 2 din Anexa la 

H.C.L.S.4 nr.71/30.10.2008 se modifică în consecinŃă.  

Art.3. Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4 vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.05.2013. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Daniel BĂLUłĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 100/30.05.2013 
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ANEXA 

LA HCLS4 NR. 100/ 30.05.2013 

 

 

 

 

 

TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE ŞI UTILIZAREA DOMENIULUI PUBLIC AFLAT ÎN 

ADMINISTRAREA DIRECłIA DE ADMINISTRARE A PIEłELOR SECTOR 4 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Modul de utilizare a structurilor de 

vânzare şi a serviciilor prestate 

U.M. Taxa în lei 

1. Tarabă pentru agenŃi economici-1m buc/zi 

buc/lună 

20 lei 

600 lei 

2. Tarabă pentru agenŃi economici-1,2 m buc/zi 

buc/lună 

22,5 lei 

675 lei 

3.  Tarabă pentru agenŃi economici-1,5 m buc/zi 

buc/lună 

25 lei 

750 lei 

4. Tarabă pentru producători 1 m buc/zi 

 

15 lei 

5. Tarabă pentru producători 1,2 m buc/zi 

 

18 lei  

6. Tarabă pentru producători 1,5 m buc/zi 

 

20 lei 

 

 

 

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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea de 
extindere locuinŃă şi concesionare teren, pe un teren proprietatea d-lui VASILE MARIUS NICU, în 

suprafaŃă de 23,78 mp. şi teren ce aparŃine domeniului privat al mun.Bucureşti în suprafaŃă de 
163,0mp, situat în STR.STÂNEI nr.13, sector 4 

  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 
 
Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 
Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 
Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 
łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  
Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000. 
În baza dispoziŃiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale republicată ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcŃiune locuinŃă unifamilială şi concesionare 
teren, pe un teren situat în str.Stânei nr.13. 
Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 
suprafaŃă de 23,78 mp. şi teren ce aparŃine domeniului privat al mun.Bucureşti în suprafaŃă de 163,0mp. 
Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 
Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de urbanism este de 2 ani . 

(2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 
30.05.2013. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Daniel BALUTA 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 101/30.05.2013 
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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 desfiinŃarea târgului social înfiinŃat în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 

4 nr. 90/30.06.2011 prin care s-a transmis terenul în suprafaŃă de 1147 m2 situat în Bucureşti la 

intersecŃia dintre Şos. Giurgiului şi str. Toporaşi, sector 4, din administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 4 în administrarea DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sectorul 4 cu nr. 3763/27.05.2013; 

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;  

łinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind 

înfiinŃarea DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4, aprobarea organigramei şi statului de funcŃii al 

acesteia; 

Luând act de prevederile prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 90/30.06.2011 privind 

transmiterea terenului în suprafaŃă de 1147 m2 situat în Bucureşti la intersecŃia dintre Şos. Giurgiului şi 

str. Toporaşi, sector 4, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 în administrarea DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sector 4 în vederea organizării unui târg social; 

  În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 3, si art. 81 alin. (2), lit. f) din Legea 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Începând cu data prezentei se aprobă desfiinŃarea târgului social înfiinŃat în baza 

prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 90/30.06.2011 situat la intersecŃia dintre Şos. 

Giurgiului şi Str. Toporaşi, sector 4. 

 

Art.2. Terenul în suprafaŃă de 1147 m2 situat la intersecŃia dintre Şos. Giurgiului şi str. Toporaşi, 

sector 4, Bucureşti, astfel cum este descris în Hotarărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 90/30.06.2011, 

rămâne în administrarea DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4. 

 

Art. 3. Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4 vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.05.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Daniel BĂLUłĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 102/30.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea SCHIMBULUI INTERCULTURAL între SECTORUL 4 Al MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI şi ORAŞUL GIRNE – Kyrenia, Republica Cipru  

 
Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

Având în vedere expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

Luând în considerare raportul de specialitate al Serviciului Comunicare şi ActivităŃi Culturale nr. 

P.6.1/314/27.05.2013 

łinând seama de Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 coroborat cu art.81 alin.(2) lit. k, din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă Schimbul intercultural educativ– formativ, între elevii din unităŃile de 

învăŃământ din SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI şi elevii din unităŃile de învăŃământ din 

ORAŞUL GIRNE – Kyrenia, Republica CIPRU. 

 Art.2 Se aprobă ca 40 de elevi din Sectorul 4 să participe gratuit la o tabără de vară, organizată de 

partea cipriotă în ORAŞUL GIRNE – Kyrenia. Costurile aferente transportului vor fi asigurate de Primăria 

Sectorului 4, iar cazarea şi masa, de partea cipriotă.  

 Art. 3 Se aprobă ca 40 de elevi din ORAŞUL GIRNE – Kyrenia să participe la o tabără de vară, 

organizată de partea română. Costurile aferente – cazare şi masă, vor fi asigurate de partea română, în 

timp ce transportul, de partea cipriotă.  

 Art. 4 Inspectoratul Şcolar Sector 4 va stabili lista elevilor care vor participa la această tabără, 

precum şi lista cadrelor didactice care vor însoŃi grupul de elevi români. 

 Art. 5 Secretarul Sectorului 4, Inspectoratul Şcolar Sector 4 şi AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi 

GrădiniŃelor Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.05.2013. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Daniel BĂLUłĂ 

 

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 103/30.05.2013 

 



176 

 

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 numirea a doi reprezentanŃi ai Consiliului Local al Sectorului 4 în Adunarea Generală a 

AcŃionarilor de la S.C. Amenajarea Domeniului Public şi Privat 4 S.A.  

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 139/25.04.2013, întocmit de Secretarul Sectorului 4 şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;    

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; 

 Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare; 

 Văzând adresa depusă de S.C. Amenajarea Domeniului Public şi Privat 4 S.A. nr. 236/22.02.2013, 

înregistrată la Registratura Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti cu nr. 6690/25.02.2013, precum şi 

prevederile Hotărârii Consiliului Local al sectorului 4 nr. 8/07.07.2008 şi a Hotărârii Consiliului Local al 

sectorului 4 nr. 121/17.12.2009; 

 łinând cont de prevederile Legii nr.31/1990, republicată, a societăŃilor comerciale; 

 În temeiul art.45, alin.(1) şi art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1 Cu data prezentei se desemnează următorii reprezentanŃi ai Consiliului Local al Sectorului 4 

în Adunarea Generală a AcŃionarilor de la S.C.,,A.D.P.P.4’’S.A.: 

 1. Dl. Bitu Octavian 

 2. Dl. Corbuleanu Florentin 

  

 Art. 2 ReprezentanŃii Consiliului Local al Sectorului 4 împreună cu Secretarul Sectorului 4 vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.05.2013. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Daniel BĂLUłĂ 
 

 Contrasemnează 
Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 104/30.05.2013 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local  

al domnului Stănescu Dan Gheorghe 

 

 Luând în considerare adresa domnului Stănescu Dan Gheorghe, înregistrată la Compartimentul 

AsistenŃă Tehnică a Consiliului Local sub nr. S.T. 113/ 10.04.2013, prin care se comunică faptul că şi-a 

dat demisia din funcŃia de consilier local;  

 łinând cont de Referatul constatator întocmit de Primarul şi Secretarul Sectorului 6; 

 Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza dispoziŃiilor art. 9 alin. (2) lit. a) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local 

al Sectorului 6 al domnului Stănescu Dan Gheorghe. 

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local al domnului Stănescu Dan Gheorghe. 

Art. 3. 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.: 73  

Data: 16.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea doamnei Al Tawayah Angelica în funcŃia de consilier local 

 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 6 prin care se ia act de încetarea de drept a 

mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local Sector 6 al d-lui Stănescu Dan Gheorghe şi se 

declară vacant locul de consilier al acestuia, precum şi procesul - verbal al Comisiei de validare a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând cont de opŃiunea doamnei Al Tawayah Angelica şi confirmarea calităŃii acesteia de membru 

al Partidului Conservator, comunicată Consiliului Local Sector 6 prin adresa înregistrată sub nr. S.T. 

133/08.05.2013; 

 Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza dispoziŃiilor art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor administraŃiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 31 alin. (3) şi (5) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se validează mandatul de consilier local al doamnei Al Tawayah Angelica candidat pe lista 

Uniunii Social Liberale la alegerile locale din iunie 2012, pe locul rămas vacant în urma încetării 

mandatului de consilier local al domnului Stănescu Dan Gheorghe. 

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.: 74  

Data: 16.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al d-nei 

consilier local Iacobescu Valeria reprezentant al Partidului Conservator; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

  łinând cont de prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 15 şi urm. din Anexa 1 a O.G. nr. 

35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere validarea mandatului de consilier local al doamnei Al Tawayah Angelica; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art 1. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012 privind numărul, denumirea şi 

componenŃa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 se modifică după cum 

urmează: 

1. La punctul V. Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice şi Probleme Sociale  din 

Anexa la hotărâre, domnul Stănescu Dan Gheorghe se înlocuieşte cu domnul Gheorghe Iulian, iar 

domnul Jicman Liviu Sebastian cu doamna Al Tawayah Angelica. 

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012 privind 

numărul, denumirea şi componenŃa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 75 

Data: 16.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 13/31.07.2012 privind 

desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraŃie ale unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6; 

 łinând cont de Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare validarea mandatului de consilier local al doamnei Al Tawayah Angelica; 

 Având în vedere prevederile art. 96 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaŃiei naŃionale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se înlocuieşte Anexa la H.C.L. Sector 6 nr. 13/31.07.2012  cu Anexa ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Restul prevederilor din H.C.L. Sector 6 nr. 13/31.07.2012 rămân neschimbate. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 împreună cu reprezentanŃii 

nominalizaŃi şi conducerea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat şi particular din Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competenŃelor 

legale. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 76  

Data: 16.05.2013 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al aparatului de specialitate  

al Primarului Sector 6 

 

 łinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi de Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând Raportul Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 64/08.04.2013, privind aprobarea 

Organigramei şi a Statului de FuncŃii ale aparatului de specialitate al Primarului Sector 6 precum şi 

prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii 

– cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi al art. 81 alin. (2) lit. b) 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 Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, aparatul de specialitate al Primarului Sectorului  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.: 77  

Data: 16.05.2013 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuŃie pe trimestrul  I  ale Sectorului 6 

 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2013 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de Specialitate al 

DirecŃiei Economice; 

În temeiul art. 49 alin. (12) şi alin. (13) din  Legea nr. 273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) 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 contul de execuŃie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe 

trimestrul I al anului 2013, conform Anexelor  nr. 1 şi 2. 

 Art. 2. Se aprobă contul de execuŃie al bugetului împrumuturilor externe şi interne pe trimestrul I al 

anului 2013, conform Anexei  nr. 3. 

 Art. 3. Se aprobă contul de execuŃie al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul  I al anului 

2013, conform Anexelor nr. 4 şi 5. 

 Art. 4. Se aprobă contul de execuŃie al bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate din 

venituri proprii şi subvenŃii pe trimestrul I al anului 2013, conform Anexelor nr. 6 şi 7. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari 

de credite 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.: 78 

Data: 16.05.2013 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind transformarea Complexului socio-medical „Sfântul Nectarie” în Centrul MultifuncŃional de Sănătate 

„Sfântul Nectarie” - unitate socio-medicală în subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6 

 

        Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

          łinând seama de: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi PerformanŃă 

Administrativă a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 Bucureşti pentru 

perioada 2011-2018; 

- H.C.G.M.B. nr. 118/273.04.2013 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 6, să hotărască cu 

privire la funcŃionarea Centrului multifuncŃional de sănătate „Sfântul Nectarie”; 

- Notificarea D.G.A.S.P.C. Sector 6 nr. D/5119/13.03.2013; 

- Răspunsul AsociaŃiei AHAVA înregistrat la D.G.A.S.P.C. Sector 6 sub nr. D/5121/13.03.2013; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Prevederile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a  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; 

- OrdonanŃa nr. 70/2002 privind administrarea unităŃilor sanitare publice de interes judeŃean şi local, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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 transformă Complexul socio-medical „Sfântul Nectarie” compartiment în subordinea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, fără personalitate juridică, în 

Centrul multifuncŃional de sănătate „Sfântul Nectarie” - unitate socio-medicală, unitate cu personalitate 

juridică, ordonator terŃiar de credite, în subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6. 

(2) Se aprobă organigrama şi statul de funcŃii pentru Centrul MultifuncŃional “Sfântul Nectarie” 

conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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(3) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare al Centrului multifuncŃional de sănătate 

„Sfântul Nectarie” - unitate socio-medicală, conform Anexei nr. 3. 

(4) Personalul Centrului multifuncŃional de sănătate Sfântul Nectarie se va prelua din cadrul 

Complexului socio-medical Sfântul Nectarie în condiŃiile legii. 

Art. 2. Noua unitate juridică va avea sediul în Bd. Uverturii nr. 81, Sector 6 Bucureşti; 

Art. 3. (1) Patrimoniul Complexului socio-medical „Sfântul Nectarie”, (mijloace fixe şi obiecte de 

inventar),  stabilit pe baza bilanŃului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2012, se preia cu titlu 

gratuit, pe bază de protocol de predare-preluare, de către Centrul multifuncŃional de sănătate „Sfântul 

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

(2) Imobilul reprezentând clădirea situată în Bd. Uverturii nr. 81, Sector 6, Bucureşti unde îşi 

desfăşoară activitatea Centrul multifuncŃional se va prelua în baza contractului  de comodat conform 

Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sector 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 79  

Data: 16.05.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli  

al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2013 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Economice şi Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, ale Deciziei nr. 

459/25.03.2013 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea 

cheltuielilor descentralizate, ale Deciziei nr. 34/15.01.2013 privind repartizarea cotelor defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2013, H.C.G.M.B. nr. 118/273.04.2013 

privind împuternicirea Consiliului Local Sector 6 să hotărască cu privire la funcŃionarea Centrului 

multifuncŃional de sănătate „Sfântul Nectarie”, ca unitate socio-medicală în subordinea D.G.A.S.P.C.S. 6 

şi H.C.L.S. 6 nr. 79/16.05.2013 privind înfiinŃarea Centrului multifuncŃional de sănătate „Sfântul Nectarie” 

unitate socio-medicală cu personalitate juridică în subordinea D.G.A.S.P.C.S. 6; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea  nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe 

anul 2013 în sumă de 1.002.670,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 993.985,00 mii lei la venituri, 

conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, Anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Centrul multifuncŃional de sănătate „Sfântul 

Nectarie” în suma de 3.180 mii lei, care face parte integrantă din bugetul consolidat al Sectorului 6. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari 

de credite 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.: 80 

Data: 16.05.2013 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti în vederea transmiterii în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin AdministraŃia Şcolilor Sector 6,  a unui  teren în 

suprafaŃă de  1200 m.p., situat în Dr. Taberei nr. 34, Sector 6, aflat în domeniul public al Municipiului  

Bucureşti în vederea construirii unei grădiniŃe 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 precum şi  Raportul de specialitate 

al AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 81 alin. (2) lit. f) şi j) şi a art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti transmiterea în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 6, prin AdministraŃia Şcolilor Sector 6, a terenului în suprafaŃă de 1200 m.p. 

situat în Dr. Taberei nr. 34, sector 6, aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti, în vederea 

construirii unei grădiniŃe. 

Art. 2. Transmiterea în administrare a terenului se va face prin protocol de predare-primire, 

trecând în administrarea  Consiliului Local al Sectorului 6.  

Art. 3. În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1, solicităm împuternicirea expresă a 

atribuŃiilor prevăzute la art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia Economică, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ 

şi AdministraŃia Şcolilor 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.: 81 

Data: 16.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru clădirile utilizate  

pentru activităŃi social - umanitare de către FUNDAłIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAłIA 

JOYO- SPRIJIN SOCIO - EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE şi 

FUNDAłIA ESTUAR 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Public pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă scutirea la plata impozitului pentru clădirile utilizate pentru activităŃi social - 

umanitare de către următoarele fundaŃii: 

-FUNDAłIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, pentru clădirea din  Drumul Săbăreni nr. 47-53, 

Sector 6; 

-FUNDAłIA JOYO-SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN 

DIFICULTATE, pentru Centrul Social de Zi ,,Casa Florian, din str. Lt. Av. Gheorghe Caranda 

nr. 65 Sector 6; 

-FUNDAłIA ESTUAR, pentru clădirea din str. Av. Lt. Gh. Negel nr. 1-3, Sector 6. 

 Art. 2.  Scutirea se acordă pentru anul 2013 pe perioada în care clădirile sunt utilizate pentru 

activităŃi social - umanitare. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Public pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6 vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

   (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 82 

Data: 16.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

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 Şcoala Primară ,,DISCOVER-ME’’, Şcoala ,,Semiluna” 

Bucureşti, GrădiniŃa ,,Semiluna”, Şcoala ,,Româno – Finlandeză”, GrădiniŃa ,,Româno – Finlandeză” şi 

GrădiniŃa ,,Albă ca Zăpada” la unităŃi de învăŃământ particulare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 -  Legea EducaŃiei NaŃionale, a 

Ordinului Ministrului EducaŃiei Cercetării Tineretului şi Sportului nr. 5374 din data de 21.08.2012 şi adresa 

Şcolii Primare ,,DISCOVER-ME’’ cu nr. 27 din data de 25.03.2013 înregistrată la AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 cu nr. 1605 din data de 26.03.2013; a Ordinului Ministrului EducaŃiei Cercetării Tineretului şi 

Sportului nr. 5627 din data de 14.11.2006, decizia Inspector Şcolar General nr. 1411 din data de 

28.10.2005 şi adresa FundaŃiei ,,Centrul Cultural Islamic – Semiluna” cu nr. 22 din data de 18.03.2013 

înregistrată la AdministraŃia Şcolilor Sector 6 cu nr. 1482 din data de 18.03.2013 privind Şcoala 

,,Semiluna” Bucureşti şi GrădiniŃa ,,Semiluna”; a Ordinului Ministrului EducaŃiei Cercetării Tineretului şi 

Sportului nr. 5492 din data de 18.10.2010, a Ordinului Ministrului EducaŃiei Cercetării Tineretului şi 

Sportului nr. 5493 din data de 18.10.2010 şi adresa AsociaŃiei Centrul Creştin Bucureşti cu nr. 352 din 

data de 25.03.2013 înregistrată la AdministraŃia Şcolilor Sector 6 cu nr. 1823 din data de 01.04.2013 

privind Şcoala ,,Româno – Finlandeză’’ şi GrădiniŃa ,,Româno – Finlandeză’’; a Ordinului Ministrului 

EducaŃiei Cercetării Tineretului şi Sportului nr. 5703 din data de 10.09.2012 şi adresa GrădiniŃei ,,Albă ca 

Zăpada’’ cu nr. 482 din data de 01.04.2013 înregistrată la AdministraŃia Şcolilor Sector 6 cu nr. 1909 din 

data de 03.04.2013; 

 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 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 

următoarele şase unităŃi de învăŃământ particular:  

a) Şcoala Primară ,,DISCOVER-ME’’ cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Constantin Noica nr. 130, 

Sector 6; 
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b) Şcoala ,,Semiluna’’ Bucureşti cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. MunŃii Gurghiului nr. 50 – 52, 

Sector 6; 

c) GrădiniŃa ,,Semiluna’’cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str.MunŃii Gurghiului, nr. 50 – 52, Sector 6; 

d) Şcoala ,,Româno – Finlandeză’’ cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Răsăritului nr. 59, Sector 6; 

e) GrădiniŃa ,,Româno – Finlandeză’’ cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str.Răsăritului nr.59, Sector 6; 

f) GrădiniŃa ,,Albă ca Zăpada” cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str.Cernişoara nr. 86A, 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 cunoştinŃă 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.: 83  

Data: 16.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinŃe realizate în cadrul Programului de construcŃii 

de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii,  

în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada  

exploatării în regim de închiriere  

 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit 

de Serviciul Reglementare şi Repartizare SpaŃii Locative; 

Luând în considerare dispoziŃiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru 

LocuinŃe, modificată şi completată, ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Normele metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 

modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 159/2009 , precum şi 

pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 181/2006; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuinŃe realizate în cadrul Programului de 

construcŃii de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art. 2. ContestaŃiile cu privire la acordarea priorităŃilor în soluŃionarea cererilor se vor adresa 

Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afişarea listei. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinŃă şi 

Serviciul Reglementare şi Repartizare SpaŃii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 84 

Data: 16.05.2013 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanŃilor îndreptăŃiŃi  

să primească locuinŃă  în temeiul OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 74/2007,  

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; 

Luând în considerare dispoziŃiile Legii privind locuinŃele nr. 114/1996, republicată în decembrie 

1997, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii privind locuinŃele nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000; 

łinând cont de prevederile art. 2 din OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 74/2007 privind asigurarea 

fondului de locuinŃe sociale destinate chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din locuinŃele 

retrocedate foştilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi de cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 50/30.10.2012 privind aprobarea 

condiŃiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluŃionarea 

cererilor solicitanŃilor îndreptăŃiŃi la repartizarea de locuinŃe, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 

2013, conform OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 74/2007; 

Văzând  Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 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 în 

temeiul OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2013, aşa cum se regăsesc în Anexa 

ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se aprobă ca, în listele ce constituie Anexa, 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. 
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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.: 85 

Data: 16.05.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al  
DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală Sector 6 

 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, precum şi Raportul de specialitate 

al DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală Sector 6; 
Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare: 
 - H.C.L. Sector 6 nr. 63/08.04.2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de FuncŃii ale 
DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală; 

- avizul consultativ nr. 1/16.05.2013 al Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6 pentru 
Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală Sector 6; 

Având în vedere: 
 -  prevederile Legii nr. 155/2010 a PoliŃiei Locale; 
 - prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 
funcŃionare a poliŃiei locale; 
 - prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată (2), cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi al art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al DirecŃiei Generale de PoliŃie 
Locală Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de PoliŃie Locală Sector 6 vor aduce 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.: 86 

Data: 16.05.2013 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cetatea de Baltă nr. 104C”, Sector 6 

pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 407,80 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Departamentului Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Cetatea de Baltă nr. 104C”,  Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

5701/2/6;26/03/2012 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

             łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită 

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 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. 104C”, Sector 6, 

pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 407,80 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

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

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate anterior, care fac referire la adresa 

poştală pusă în discuŃie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef  vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 87 

Data: 16.05.2013 



198 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Costin NeniŃescu nr. 3”, Sector 6 

pentru construire imobil locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 498,15 m.p. 

proprietate privată persoană fizică 

 

          Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Departamentului Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Costin NeniŃescu nr. 3”,  Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

14066/3/2;27/04/2012 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

              łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită 

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 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 Costin NeniŃescu nr. 3”, Sector 6, pentru 

construire imobil locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 498,15 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 Departamentul Arhitect Şef  vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 
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           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 88 

Data: 16.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Spartachiadei nr. 7”, Sector 6 

pentru construire imobil locuinŃe pe un teren în suprafaŃă de 494 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Departamentului Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Spartachiadei nr. 7”,  Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

41316/6/2;11/02/2013 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 Spartachiadei nr. 7”, Sector 6, pentru 

construire imobil locuinŃe pe un teren în suprafaŃă de 492 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 Departamentul Arhitect Şef  vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 
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           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 89 

Data: 16.05.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Sergent Crişan Ştefan 15A”, Sector 6 

pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 250,97 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Departamentului Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Sergent Crişan Ştefan nr. 15A ”,  Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

25836/4/1;08/10/2012 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

              łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită 

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 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 Sergent Crişan Ştefan nr. 15A”, Sector 6, 

pentru construire locuinŃă pe un teren în suprafaŃă de 250,97 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 Departamentul Arhitect Şef  vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 
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           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Liviu Sebastian Jicman Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 90 

Data: 16.05.2013                                                                          
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea 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 

 

Având în vedere Expunerea de motive a consilierilor locali; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 -  Legea EducaŃiei NaŃionale şi 

ale art. 5 lit. b) din Ordinul 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităŃilor de 

învăŃământ din sistemul naŃional de învăŃământ preuniversitar; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se modifică Anexa 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 astfel: denumirea LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN C. KIRIłESCU" se schimbă în 

COLEGIUL ECONOMIC "COSTIN C. KIRIłESCU"  

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.: 91 

Data: 16.05.2013 

 



205 

 

 

SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE 

AUTORITATEA MUNICIPALĂ DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE BUCUREŞTI 

 

SUMAR 
  
  
    

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 


