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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind utilizarea unor sume din Fondul de rezervă la dispoziţia C.G.M.B. aprobat în bugetul pe anul 

2013 pentru suplimentarea subvenţiei pentru diferenţă preţ şi tarif pentru transportul în comun şi 

redistribuiri de sume între bugetele unor instituţii de interes local finanţate din Bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2013 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget; 

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

modificările şi completările ulterioare 

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

administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art 1 Se aprobă modificările în Bugetul local pe anul 2013 şi vărsămintele corespunzătoare din 

secţiunea de funcţionare în secţiunea de dezvoltare conform anexei 1 1.1 şi Bugetul instituţiilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii conform anexei 1 1 2 precum şi modificarea 

bugetelor instituţiilor şi a anexelor la bugetele acestora care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art 2 Se diminuează Bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti cu suma de 70 598,50 mii lei la 

obiectivul de investiţii Supralărgire Fabrica de Glucoză şi se suplimentează cu 44 000 mii lei la 

capitolul subvenţii diferenţă preţ şi tarif la transportul în comun, capitolul 84 02, precum şi se 

suplimentează cu suma de 374 mii lei la capitolul 74 02 Protecţia Mediului. 

 Art 3 Se utilizează 44 000 mi lei Din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea 

subvenţiei diferenţă pret şi tarif la transportul în comun. 

 Art 4 Ordonatorul Principal de Credite, aparatul său de specialitate şi instituţiile de interes local 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 28 11 2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2013. 

Nr. 287 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetraţie Bulevardul Timişoara" 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - Direcţia Transporturi, 

Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul 

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

 În conformitate cu prevederile:  

-Art 5 alin (1) din Legea nr 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Art 4 alin (1), alin. (2), alin. (5) şi alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr 328/2006 privind aprobarea documentaţilor tehnico-economice şi indicatorilor 

tehnico-economici aferenţi proiectului „Penetraţie Bulevardul Timişoara" cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetraţie Bulevardul Timişoara” 

potrivit planului de situaţie prevăzut în anexa nr 1* la prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată 

situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetraţie Bulevardul Timişoara”, prevăzut la 

art 1, expropriator fiind Municipiul Bucureşti. 

 Art.3 Se aprobă Iista imobilelor afectate de coridorul de expropriere, lista proprietarilor şi a 

altor titulari de drepturi reale, identificaţi conform evidenţelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară, ale Primăriei Municipiului Bucureşti şi ale Primăriei Sectorului 6, suprafeţe 
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care urmează a fi expropriate şi valoarea individuală a despăgubirilor, stabilită conform raportului de 

evaluare întocmit, prevăzute în anexa nr. 2* la prezenta hotărâre. 

 Art.4 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetraţie Bulevardul Timişoara”, suma globală estimată 

a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti, compusă din valorile 

individuale aferente despăgubirilor estimate, în valoare de 68.587.856 lei, conform raportului de 

evaluare parte a anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, realizat prin raportare la expertizele întocmite şi 

actualizate pentru anul 2013 de Camera Notarilor Publici. 

 Art.5 Sumele prevăzute la art 4 al prezentei hotărâri se virează în termen de 90 zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului la 

dispoziţia proprietarilor de imobile pentru lucrarea de utilitate publică „Penetraţie Bulevardul 

Timişoara" în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile 

legii. 

 Art. 6 Regularizarea documentaţiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza 

proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, fără a afecta dispoziţiile prezentei hotărâri cu 

respectarea reglementărilor în vigoare. 

 Art.7 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.8 Hotărârea C.G.M.B. nr. 28/27 01 2010 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 106/30.06.2010 se 

abrogă. 

 Art.9 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului 

Bucureşti va emite dispoziţiile necesare realizării procedurilor de expropriere. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 28 11 2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.11.2013 

Nr.288 

 

 

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

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea modificării Hotărârii C. G. M.B. nr 183/28.06.2013 privind aprobarea bugetului 

propriu al RADET Bucureşti pe anul 2013 

 

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

raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - Direcţiei 

Utilităţi Publice şi Autorităţii Municipale de Reglmentare a Serviciilor Publice (AMRSP); 

 În conformitate cu prevederile: 

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

- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici sau deţin direct ori 

indirect o participaţie majoritară; 

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

- Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr 214/2013, modificat şi completat prin Ordinul Ministrului 

Finanţelor Publice nr 348/2013; 

- Art 4 alin. (2) din Hotărârea C.G.M.B. nr 6/2010 privind aprobarea tarifelor de transport şi distribuţie 

a energiei termice livrată populaţiei şi agenţilor economici prin puncte termice urbane şi de transport 

pentru agenţii economici cu puncte termice proprii precum şi a preţurilor locale medii de facturare a 

energiei termice pentru agenţii economici, practicate de RADET Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art I Se aprobă modificarea anexei nr 1 la Hotărârea C.G.M.B.nr 183/28.06.2013 în 

conformitate cu anexa nr 1* la prezenta hotărâre. 

 Art.II Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B.nr 183/28.06.2013 în 

conformitate cu anexa nr 2* la prezenta hotărăre. 

 Art. III Se aprobă modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea C.G.M.B.nr 183/28.06.2013 în 

conformitate cu anexa nr 3* la prezenta hotărâre. 

 Art IV Se aprobă modificarea anexei nr 5 la Hotărârea C.G M B. nr. 183/28 06 2013 în 

conformitate cu anexa nr. 4* la prezenta hotărâre. 
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 Art V Se aprobă modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea C G M B. nr 183/28.06 2013 în 

conformitate cu anexa nr. 5* la prezenta hotărâre. 

 Art VI Se aprobă modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea C. G. M. B. nr. 183/28 06 2013 în 

conformitate cu anexa nr 6* la prezenta hotărâre. 

 Art. VII Anexele nr 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.VIII Anexa nr. 3, anexa nr. 6 şi anexa nr 8 la Hotărârea C G M.B nr. 183/28 06 2013 rămân 

neschimbate. 

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

Bucureşti şi RADET Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 28 11 2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.11.2013 

Nr.289  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind instituirea taxei hoteliere începând cu anul 2014 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Venituri; 

 În conformitate cu prevederile art. 278 alin. 1 şi art 279 alin. 2 din Legea 571/2003 privind  

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pct. 185 alin 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului 

nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art 1 Se instituie taxa hotelieră în municipiul Bucureşti începând cu anul 2014. 

 Art 2 Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei de 1% la tarifele de cazare practicate de 

unităţile de cazare. 

 Art 3 Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 1 - 6 ale municipiului Bucureşti şi 

se aduce la cunoştinţă publică şi la îndeplinire conform legii. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 28 11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2013. 

Nr. 290 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încheierea unui protocol de colaborare între Primăria Municipiului Bucureşti, Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii" al Municipiului Bucureşti şi Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti pentru susţinerea campaniilor şi evenimentelor organizate în domeniul 

pregătirii populaţiei şcolare din Municipiul Bucureşti în domeniul situaţiilor de urgenţă 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Operaţiuni - Direcţia Relaţii Publice şi Informare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Primăria Municipiului Bucureşti, 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii" al Municipiului Bucureşti şi Inspectoratul 

Şcolar al Municipiului Bucureşti pentru susţinerea campaniilor şi evenimentelor organizate în 

domeniul pregătirii populaţiei şcolare din Municipiul Bucureşti în domeniul situaţiilor de urgenţă, 

conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul General să semneze Protocolul prevăzut la art 1. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 28 11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.11.2013 

Nr. 291 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului şi Urbanism 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 37 alin (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului şi Urbanism în coordonarea Primarului General al Municipiului Bucureşti, 

potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr 

217/1999. 

 Art 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiulu 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 28 11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2013 

Nr. 292 
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Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 292/2013 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA 

TERITORIULUI ŞI URBANISM 

 

Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

 Art. 1 Comisia tehnică de amenjare a teritoriului şi urbanism (denumită în continuare  

C.T.A.T.U.) este un organism consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă 

care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului şef . 

 Art. 2 C.T.A.T.U. este formată din specialişti atestaţi din domeniul urbanismului arhitecturii, 

monumentelor istorice, arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, 

ingineri constructori, ingineri de reţele edililare, transport . 

 Art. 3 C.T.A.T.U. funcţionează în coordonarea primarului general al Municipiului Bucureşti, în 

baza prezentului Regulament de organizare şi funcţionare. 

 Art. 4 Secretariatul comisiei este asigurat de structura de specialitate responsabilă cu 

urbanismul din subordinea arhitectului şef. 

 Art. 5 Componenţa nominală a C.T.A T U şi regulamentul de funcţionare se aprobă de 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti la propunerea Primarului General al Municipiului 

Bucureşti, pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, 

urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învaţământ superior şi ale arhitectului şef. 

 Art. 6 Durata activităţii C.T.A.T.U. se stabileşte pe perioada mandatului primarului, de la data 

constituirii acesteia.  

 

Capitolul II 

ATRIBUŢII ALE COMISIEI TEHNICE  

DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

 

 Art.7 C.T.A.T.U. analizează documentaţiile de urbanism, stabilind o rezoluţie pentru lucrările 

discutate, aflate pe ordinea de zi a şedinţei respective. 

 Art. 8 C.T.A.T.U. fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului şef, 

pe baza avizelor emise anterior de instituţiile competente, precum şi a altor avize tehnice şi puncte 

de vedere conform solicitărilor arhitectului şef. 
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Capitolul III 

ORGANIZAREA COMISIEI TEHNICE  

DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

 

 Art. 9 C.T.A.T.U. se constitue din 11 (unsprezece) membri permanenţi, 5 (cinci) membri 

supleanţi, susţinută, în funcţie de complexitatea studiului urbanistic propus, de invitaţi, specialişti 

atestaţi din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum şi din 

domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de reţele edilitare, 

transport: reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; reprezentanţi 

ai Ministerului Mediului, reprezentanţi ai Primăriilor Sectoarelor 1-6, reprezentanţi ai Inspectoratului 

de Stat în Construcţii, şi alte persoane avizate/autorizate în domeniul urbanismului şi amenajării 

teritoriului. 

 Art. 11 Ordinea de zi a şedinţei C.T.A.T.U. va fi transmisă membrilor comisiei şi se va publica 

pe site-ul P.M.B. 

 Art. 12 Membrii C.T.A.T.U. au obligaţia de a confirma participarea; cu minim 1 zi înainte de 

data stabilită pentru şedinţă, în vederea realizării cvorumului. 

 Art. 13 Comisia este îndrumată de un Preşedinte ales prin rotaţie dintre membri acesteia. 

 Art. 14 Alegerea se face de către C.T.A.T.U. prin vot deschis, cu majoritate simplă. Mandatul 

Preşedintelui este de 12 luni, după care se reface alegerea. 

 Art. 15 Membrii supleanţi au drept de vot în situaţia în care sunt delegaţi ca membrii 

permanenţi C.T.A.T.U, de către Preşedintele C.T.U.A.T., în cazul absenţei membrilor permanenţi, iar 

acesta este înregistrată în procesul verbal al şedinţei respective. 

 Art. 16 Şedinţa este legal constituită când este întrunită cel puţin majoritatea simplă adică cel 

puţin şapte membrii permanenţi sau permanenţi şi supleanţi, în conformitate cu prevederile art. 15. 

 Art. 17 La şedinţele C.T.A.T.U. pot fi invitaţi directori şi şefi servicii din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti, reprezentanţii Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.), ai 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (M D R T),ai Ministerului Culturii,Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional (M.C P N.), consilieri Iocali. Pentru activităţi deosebite pot fi invitaţi şi alţi 

specialişti, oameni de cultură, etc  

 Art. 18 La şedinţele de avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism nu 

pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentaţiilor proiectelor, 

supuse avizării. 

 Art. 19 În cazul lipsei Preşedintelui C.T.A.T.U., aceasta va fi condusă de un membru stabilit 

prin vot deschis, ales la începutul şedinţei respective iar acesta se va înregistra în procesul verbal. 
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Capitolul IV 

FUNCŢIONAREA COMISIEI TEHNICE  

DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

 

 Art.20 C.T.A.T.U. îşi desfăşoară activitatea prin şedinţele programate în funcţie de materialul 

supus analizei, pe baza unei ordine de zi, conţinând lista documentaţiilor specifice propuse pentru 

analizare, întocmită de către Arhitectul Şef.  

 Art. 21 Documentaţiile pot fi prezentate de către autorii lor, specialişti cu drept de semnatură în 

domeniul urbanismului/amenajării teritoriului, de către arhitectul şef sau de către şeful structurii de 

specialitate. 

 Art. 22 Conţinutul deliberărilor va fi notat de către secretariatul C.T.A.T.U. într-un proces 

verbal, document de lucru intern. 

 

Capitolul V 

DISPOZIŢII FINALE 

 

 Art. 23 Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea Primarului General al 

Municipiului Bucureşti, va putea aplica măsura revocării calităţii de membru al C.T.A.T.U., fără o 

procedură prealabilă, pentru următoarele motive: 

 - Absentarea repetată nemotivată (minim 3 absenţe nemotivate), care face imposibilă 

realizarea cvorumului, blocând astfel funcţionarea comisiei; 

 - Încălcarea prevederilor art 37, alin. 6 din Legea 350/2001 – “La şedinţele de avizare ale 

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism nu pot participa la luarea deciziei 

membrii care au calitatea de autor al documentaţiilor- proiectelor, supuse avizării”. 

 Art. 24 Propunerea de revocare a unui membru C.T.A.T.U. de către Primarul General se face 

în baza raportului Arhitectului Şef transmis în atenţia acestuia. 

 Art. 25 Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.T.A.T.U. poate fi modificat prin 

aprobarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la propunerea Primarului General al 

Municipiului Bucureşti pe baza raportului de specialitate al Arhitectului – Şef. 

 Art.26 Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate şi actualizate cu evoluţia 

legislaţiei cu caracter general, precum şi cu cea a legislaţiei de specialitate. 

 Art. 27 Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind îndreptarea erorii cuprinse în anexa nr 2 a Hotărârii C.G.M B nr 278/2013  

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Coordonator sector 6, Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând adresa nr 15203/26.11.2013 a Direcţiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea 

Circulaţiei, înregistrată la Direcţia Urbanism cu nr 10443/26.11.2013, prin care sunt transmise 

informaţii referitoare la constatarea unor erori în planşa de reglementări aferente documentaţiei 

P.U.Z. Coordonator sector 6, Bucureşti precum şi adresa nr 40998/26.11.2013, înregistrată la 

Direcţia Urbanrsm cu nr 10478/27.11.2013 a Primăriei Sectorului 6, în calitate de iniţiator al 

documentaţiei de urbanism menţionată; 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare, 

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

ulterioare; 

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

republicată; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI: 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Planul de reglementări reprezentând anexa nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr 278/2013, se 

înlocuieşte cu planul de reglementări anexă*, care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr 278/2013 rămân neschimbate. 
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 Art. 3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 28 11.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2013 

Nr. 293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Închidere inel median de circulaţie la zona nord - 

autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii şi Şoseaua Colentina 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr 136/2012; 

Văzând documentele emise de:  

-Primăria Municipiului Bucureşti - certificat de urbanism nr. 151 R/2590/11 04.2011; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - certificat de urbanism nr 149R/2543/11 04.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism aviz preliminar nr 1044385;1045627/ 

10663/06.12 2011; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului aviz nr. 63/ 2012; 

-Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional: aviz nr 1010/Z/08.10.2012; 

-Ministerul Culturii: aviz de principiu nr. 100/28.01.2013; 

-Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice: aviz de mediu nr. 24/14.08.2013; 

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr 34322/1232/2012; 

-Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1110268/05.11.2012; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr 7607/07.09.2012;  

-Comisia tehnică de circulaţie:acord de principiu nr. 10753/29.11.2012;  

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: adresa nr 7785/16.09.2012; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei adresa 

nr. 1121/bis/03.09.2012;  

-Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA: aviz nr 5/7/3518/17.12.2012; 

-Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA- adresa nr. 

32/948/10.02.2012; 

-Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA - aviz de principiu nr 

6392/30.01.2012; 
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-SC Metroul SA - avizele nr 83730, 83731, 83732, 83733, 83734, 83735 şi 83736/09.09.2011; 

-S.C. Metrorex SA aviz de principiu nr M05. 03/47/11.01.2012; 

-SC Metrorex SA: adresa nr M05. 03/948/20.09.2011; 

-Regia Autonomă de Transport Bucureşti avizele nr. 84684/19.07.2011, 84685/27.07.2011, 

84686/28.07.2011, 84687/08.08.2011, 84688/08.08.2011, 84689/29.08 2011 şi 84690/05 09 2011; 

-Regia Autonomă de Transport Bucureşti adresa nr 39124/18.07 2013, 

-Ministerul Apărării Naţionale: avizele nr. D/4423/07.12.2011, D/4424/29.12.2011. 

D/4425/29.12.2011, D/4426/07.12.2011, D/4427/07.12.2011,D/4428/07.12.2011 şi D/4429/ 

07.12.2011; 

-Ministerul Administraţiei şi Internelor: avizele nr. 3.349.158, 3 349 159, 3 349 161, 3.349 162. 

3.349.163, 3.349.164 şi 3 349.165/30.11 2011; 

-Serviciul Român de Informaţii: aviz nr 54.818/25.07 2013; 

-Serviciul Român de Informaţii: aviz nr. 53.130/17.11.2011; 

-Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti – aviz tehnic nr. 

1111090/30.09.2011; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Generală Dezvoltare Urbană – Serviciul Proiecte Urbane: 

referat de specialitate privind recepţia documentaţiei de urbanism nr. 7679/29.08.2013; 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

completările ulterioare 

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

ulterioare, 

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

republicată; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULU BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanstic Zonal - Închidere inel median de 

circulaţie la zona nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii şi Şoseaua Colentina, 
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Bucureşti, caracterizată de existenţa tuturor formelor de proprietate, conform Certificatelor de 

urbanism nr. 151 R/2590/11.04.2011 şi nr. 149R/2543/11 04.2013 emise de Primăria Municipiului 

Bucureşti, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 27/12.09.2013, prezentat în anexa nr 1*,cu 

Planşele de reglementări vizate spre neschimbare prezentate în anexa nr. 2* şi Regulamentele 

locale de urbanism, aferente fiecărui tronson, reprezentând anexa nr. 3*. 

Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea altor reglementari urbanistice 

contrare. 

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

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

Bucureşti, precum şi ale Primarilor de Sector a căror teritorii administrative sunt cuprinse în aria de 

studiu a documentaţiei de urbanism vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 28 11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.11.2013. 

Nr. 294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)  

B-dul Mircea Eliade nr. 7B, 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 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr 136/2012. 

 Văzând documentele emise de:  

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 406/1147566/15 04 2013, 

-Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr 816/Z/09 08 2013, 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti decizia etapei de încadrare nr 27/17 09 2013, 

-Romtelecom - Direcţia Suport Operaţional şi Control: aviz de principiu nr 100/05/03/01/92577/24 09.2013; 

-Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti: aviz nr. 22396/26.09.2013; 

-Apa Nova Bucureşti: aviz nr. 91303233/06.08.2013; 

-Enel Distribuţie Muntenia: aviz de amplasament nr 99261143/30 09 2013; 

-Comisia de coordonare a PMB. aviz nr. 1177400/11.10 2013; 

-Comisia tehnică de circulaţie aviz nr 9608/08.08 2013; 

 În conformitate cu prevederile:  

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 279/21.12 2000 privind aprobarea unor 

planuri urbanistice zonale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HO T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - B-dul Mircea Eliade 

nr. 7B, sector 1", în conformitate cu părţile componente ale documentaţiei de urbanism: avizul 

Arhitectului Şef nr. 5/24.07 2013 prezentat în anexa nr 1* şi planul de reglementări urbanistice vizat 

spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2*. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art 3 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 ani. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 28.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.11.2013. 

Nr.295 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Calea Plevnei nr. 159, sector 6 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de:  

-Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr 1169/978/30 08.2012; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr 29/18.10.2012; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr 15/14 06.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism
 
: aviz preliminar nr 18/04 07.2013; 

-Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr 778/ZP/06.08.2013; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti:  decizia etapei de încadrare nr 20/08 08 2013; 

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr 21574/637/19 08.2013; 

-Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1173873/26.07.2013; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1171840/11.07.2013; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare, 

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

republicată; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Calea Plevnei nr 159, sector 6, în conformitate cu 

avizul de urbanism nr 31/08.10.2013 prezentat în anexa nr 1*, cu planul de reglementări urbanistice 

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

reprezentând anexa nr 3*. 

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

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

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

aprobate anterior. 

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 28 11 2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.11.2013. 

Nr. 296 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Str. Dragoslavele nr. 6, 8, 8A - Str. Munţii Tatra nr. 17, sector 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General, Raportul de specialitate al 

Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului redactat în conformitate cu 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/ 2012; 

 Văzând documentele emise de:  

-Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 

1410/77/D/14290/09.11.2010; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr 124/2011; 

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

21.109/113/30.12 2011; 

-Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB: aviz nr 1048563/16.12 2011; 

-Comisia Tehnică de Circulaţie: acord de principiu nr 1047637/15.12 2011; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – Str Dragoslavele nr. 6, 8, 8A - Str. Munţii Tatra nr. 

17, sector 1, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 69 din 07.12.2011 prezentat în anexa nr. 1* 

şi planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr 2*. 

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

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

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

aprobate anterior. 

 Art.4 Planul urbanistic zonal ce face obiectul prezentei hotărâri este valabil până la data 

aprobării unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 28 11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.11.2013. 

Nr. 297 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

Plan Urbanistic Zonal Şos. Nordului nr. 56-60A, 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 din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emrs 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; 

 Văzând documentele emise de: 

-Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 861/23/N/5475/07.06.2011; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr 19/13 07 2011; 

-Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 1036942/9337/11.11 2011; 

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

198818/103/19.12.2011; 

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr 1053951/20.01.2012; 

-Comisia Tehnică de Circulaţie: acord de principiu nr 13218/1043682/03.02.2012; 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare, 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Şos. Nordului nr 56-60A, sector 1, Bucureşti, în 

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

10/11.04.2013, prezentat în anexa nr 1*, planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare 

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

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea altor reglementări urbanistice 

contrare. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 28 11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.11.2013. 

Nr. 298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta Şcolii Gimnaziale “Nicolae 

Titulescu” către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti  

 

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

raportul de specialitate al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

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

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

 Potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile art. 2146 şi urm. din Codul Civil al României; 

 Văzând adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti prin care solicită acordarea 

unui spaţiu în incinta Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu; 

 Luând act de adresa Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” nr. 264/04.11.2013 înregistrată la 

sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 31270/05.11.2013 prin care aceasta îşi manifestă acordul în 

vederea atribuirii în folosinţă gratuită a unui spaţiu Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. – (1) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti, a unui spaţiu în suprafaţă de 335,22 mp., situat în incinta Şcolii Gimnaziale „Nicolae 

Titulescu”, spaţiu identificat potrivit anexei nr. 1 a prezentei hotărâri. 

 (2) Folosinţa gratuită se acordă pe o perioadă de trei ani, cu posibilitate de prelungire, în 

condiţiile legii. 

 Art. 2. – Spaţiul descris la art. 1 va fi utilizat de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti, în vederea unei judicioase desfăşurări a procesului de învăţământ la nivelul    sectorului 1. 
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 Art. 3. – (1) Se mandatează directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 să semneze contractul de comodat având ca obiect spaţiul 

descris la art. 1.  

 Art. 4. – Prezenta hotărâre va intra în vigoare după obţinerea avizului conform al ministrului 

Educaţiei Naţionale. 

 Art. 5. - Primarul Sectorului 1, directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:    172 

 Data:  14.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea includerii Liceului Teoretic Naţional pe lista unităților şcolare care 

beneficiază de Programul Guvernamental lapte-corn 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi raportul de 

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 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 dispoziţiilor Legii Educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de 

panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii 

preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 Ţinând seama de adresa Liceului Teoretic Național din data de 23.10.2013, înregistrată la 

Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 

11162/23.10.2013; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

 Art. 1. Se aprobă includerea Liceului Teoretic Naţional pe lista unităţilor școlare care 

beneficiază de Programul Guvernamental lapte-corn, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 

96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar 

şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu 

program normal de 4 ore cu modificările și completările ulterioare. 
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 Art. 2.  Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar şi al Unităților Sanitare Publice 

Sector 1 va depune toate diligențele necesare pentru implementarea cât mai urgentă a programului 

lapte-corn la nivelul unităţii de învățământ Liceul Teoretic Național. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi al 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Directorul Liceului Teoretic Național şi Serviciul Secretariat 

General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:     173 

 Data:  14.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii,,  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii,,  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee    OOrrggaanniizzaarree  aallee  

aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  pprreeccuumm  şşii  aallee  iinnssttiittuuțțiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  

  

         Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi raportul de specialitate întocmit de 

către Direcţia Juridică şi Resurse Umane; 

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

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

 Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităţilor instituţiilor publice locale de la 

nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi a îmbunătăţirii actului managerial în condiţiile 

restabilirii numărului maxim de posturi pe anul 2013; 

 În vederea aplicării prevederilor imperative ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

77/2013 pentru stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice 

locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din 

subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

Plecând de la:  

Adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de înregistrare 173 din 04 

ianuarie 2013 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de 940, începând cu data de 

01.01.2013, pe subunitatea administrativ teritorială sector 1 a Municipiului Bucureşti, cu excepţia 

celor din cadrul capitolelor bugetare „Învăţământ”,  finanțat din bugetele locale, „Sănătate” şi 

„Asigurări şi asistenţă socială” indiferent de sursa de finanțare, pentru care au fost stabilite 

standarde prin alte acte normative ce cuprind inclusiv normativul de personal; 

 În temeiul prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare,  aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările ulterioare.  

Cu respectarea prevederilor art. I, pct. 14 litera b), din Legea nr. 13/2011 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.  

Ţinând cont de adresa Direcției Regionale de Statistică a Municipiului Bucureşti nr. 

1822/04.10.2012, înregistrată în cadrul Instituției Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. 
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19981/04.10.2012, prin care se comunică populația stabilită în municipiul Bucureşti şi sectorul 1, la 

01 ianuarie 2012, cu privire la stabilirea şi comunicarea numărului maxim de posturi, de către 

prefect, pe subunitatea administrativ teritorială sector 1, pentru anul 2013; 

 Având în vedere datele cu privire la valoarea proiectelor contractate şi aflate în implementare 

din fonduri externe nerambursabile (pre şi post aderare), precum şi perioadele de implementare, 

întocmite conform anexei 2 la precizările Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

           Pentru a asigura flexibilitate şi reacţie rapidă la normativul de personal stabilit pentru anul 

2013, în funcţie de realitatea concretă în cadrul subunităţii administrativ teritorială Sector 1; 

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă 

vizând administraţia publică locală, Sectorul 1 al Muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi 

cerinţe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau 

îndeplinirii unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat 

către cetăţean şi nevoile acestuia; 

De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată şi de faptul că  Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti,  trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără 

întârzieri, plata întregii game de prestaţii gestionate de aparatul de specialitate, de continuitate a 

activităţii  instituțiilor publice de interes local etc.;  

Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru 

reglementarea cadrului structurilor organizatorice; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2004 - privind protecţia personalului din 

autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

            Cu respectarea prevederilor din Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

           În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011, a dialogului social, cu modificările si 

completările ulterioare;  

           Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010– LEGE CADRU privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

           Luând în considerare prevederile Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
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37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și 

completările ulterioare;  

          Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor 

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

şi unele măsuri fiscal-bugetare; 

În conformitate cu  prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind 

aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 106 din 25.07.2013 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de organizare și funcționare ale  

aparatului de specialitate precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local și prevederile 

Hotărârii Consiliului Local nr. 131 din 28.08.2013 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului 

de specialitate precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local; 

          Văzând avizul favorabil nr. 42670 din 2013 emis de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici; 

           Văzând avizul consultativ nr. 3724664 din 2013 emis de către Direcția pentru Evidența 

Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. - (1) Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, 

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

(2) În cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, sunt organizate direcții, 

servicii, birouri, compartimente funcționale, potrivit legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi 

aprobat.   

  Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, 

conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.3. (1) Numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate este de 322, din care numărul 

maxim de posturi prevăzut pentru serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este de 

95. 
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 (2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de specialitate include şi funcţiile de 

primar, viceprimar, secretar al sectorului 1 şi administratorul public.  

 (3) Personalul aparatului de specialitate este format din funcţionari publici cu funcții publice 

generale sau specifice şi  din personal contractual. 

(4) Încadrarea și salarizarea personalului de la nivelul aparatului de specialitate se fac potrivit 

prevederilor legale. 

(5) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului se stabilesc prin fișa postului, potrivit legii.   

           Art.4. (1). Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1, conform anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2). Prevederile anexei nr. 4, a Hotărârii Consiliului Local nr. 195/27.09.2012 – Regulamentul 

privind organizarea și funcționarea Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la 

nivelul Sectorului1 al Municipiului București, rămân nemodificate.   

           Art.5. Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură 

organizatorică  se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele 

reglementate de legislaţia în vigoare.  

Art.6. Prevederile prezentei hotărâri întră în vigoare de la data comunicării. Celelalte 

prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statul de 

funcţii ale aparatului de specialitate, Regulamentului de organizare și funcționare anexa nr. 3,  îşi 

încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

Art.7. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia 

Juridică şi Resurse Umane, Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, 

întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     174 

 Data:  14.11.2013  



39 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea  suprafeței de 3.837 mp din terenul situat în Șos. Odăi nr. 3-5,  

sector 1, în folosința gratuită a Poliției Locale Sector 1 pentru derularea unor programe cu 

caracter social 

 

   Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi raportul de 

specialitate întocmit de Poliţia Locală Sector 1; 

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

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

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.155/2010 – legea Poliţiei Locale; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului României nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1451/2002 privind 

transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării 

Naționale în proprietatea publică a Municipiului București şi în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 306/2003 privind 

transmiterea în folosință gratuită, pe termen de 10 ani, a imobilului situat în Șos. Odăi nr. 3-5 către 

unele servicii publice; 

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

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

 

  CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1.  Se aprobă transmiterea pe o perioadă de 3 ani a suprafeței de 3.837 mp din terenul 

situat în Șos. Odăi nr. 3-5, sector 1, din folosința gratuită a Administrației Domeniului Public Sector 1 

în  folosința gratuită a Poliției Locale Sector 1, pentru derularea unor programe cu caracter social, 

respectiv extinderea capacității Centrulului de adăpostire temporară a câinilor fără stăpân.  

Art. 2. Se împuternicește Primarul sectorului 1 să semneze Actul adițional la Contractul de 

comodat,  încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 și 
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Contractul de comodat ce se va încheia între Consiliul Local al Sectorului 1 și Poliția Locală  Sector 

1, conform schiței prezentate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din hotărâre.  

Art. 3 Predarea-primirea bunului imobil, prevăzut la art.1 se va face pe bază de Proces-

verbal încheiat între Administrația Domeniului Public Sector 1 și Poliția Locală Sector 1. 

Art. 4.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă 

formă de publicitate. 

Art. 5. Primarul Sectorului1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Poliţia Locală Sector 

1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:     175 

 Data:  14.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind transmiterea din administrarea Direcției Generale de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1 în administrarea Poliţiei Locale a Sectorului 1 a spațiului cu altă destinație 

situate în str. Pajurei nr. 13, sector 1 în suprafață de 175,65 m.p. 

 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și raportul de specialitate întocmit de 

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;    

  Avănd în vedere prevederile Legii nr. 231/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic 

al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

  În baza dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 333/1999 privind aprobarea Protocolului-cadru şi 

a acţiunilor de predare-preluare a exercitării de către consiliile judeţene, consiliile locale şi Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 189/1998 privind finanţele 

publice locale; 

  Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 221/1999 privind 

transmiterea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință din administrarea Primăriei 

Municipiului București în administrarea primăriilor de sector – în vederea exercitării atribuțiilor 

privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor, taxelor locale și a altor 

venituri ale bugetului Consiliului General al Municipiului București; 

 În temeiul art. 45 alin. (3),  art. 80 și art. 81 alin. (1) coroborate cu art. 115 alin. 1 lit. (b) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă transmiterea din administrarea Direcției Generale de Impozite şi Taxe 

Locale a Sectorului 1 în administrarea Poliției Locale a Sectorului 1 a spațiului cu altă destinație 

situat în str. Pajurei nr. 13, sector 1 în suprafață de 175,65 m.p. 



42 

 

Art. 2. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Poliția Locală 

a Sectorului 1 va prelua contractele de utilități pentru spațiul cu altă destinație, situat în str. Pajurei 

nr.13, urmând ca Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 să procedeze la 

achitarea contravalorii acestora proporțional cu cota-parte deținută din imobil. 

Art .3. Predarea-primirea spațiului se va face pe bază de protocol încheiat în termen de 30 

zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, 

Poliția Locală  a Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     176 

 Data:  14.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

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

nnrr..  445522//0088..1122..22000055  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennţţii  oobbiieeccttiivveelloorr  ddee  

iinnvveessttiiţţiiii  ddiinn  ccaaddrruull  pprrooggrraammeelloorr  ddee  eexxttiinnddeerree  rreeţţeellee  ppuubblliiccee  ddee  aappăă,,  ccaannaalliizzaarree  şşii  mmooddeerrnniizzaarree  

ssiisstteemm  rruuttiieerr  ppee  uunneellee  ssttrrăăzzii  aallee  sseeccttoorruulluuii  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeșșttii  

    

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

întocmit de Direcţia Investiţii; 

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

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 452/08.12.2005 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul programelor de 

extindere reţele publice de apă, canalizare şi modernizare sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 

1  al Municipiului București; 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

              Art.1. Se modifică poziţiile: 9, 10, 11 – Modernizare sistem rutier, 7, 8, 9 – Extindere reţea 

publică apă, 6, 7, 8 – Extindere reţea publică de canalizare din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului 

Local Sector 1 nr. 452/08.12.2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

obiectivelor de investiţii din cadrul programelor de extindere reţele publice de apă, canalizare şi 

modernizare sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1  al Municipiului București, conform Anexei 

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



44 

 

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

constituite cu această destinaţie. 

       Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic și Serviciul 

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

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     177 

 Data:  28.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennţţii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiţţiiii  

„„CCoonnssttrruuiirree  ccaattaappeetteeaassmmăă,,  mmoobbiilliieerr  şşii  eelleemmeennttee  aarrhhiitteeccttuurraallee  llaa    

BBiisseerriiccaa  ÎÎnnvviieerreeaa  DDoommnnuulluuii  ––  PPaarroohhiiaa  CCoosstteeaassccaa””  ddiinn  ccaaddrruull    

PPrrooggrraammuulluuii  ddee  rreeaabbiilliittaarree,,  ccoonnssoolliiddaarree  şşii  rreessttaauurraarree  llăăccaaşşuurrii  ddee  ccuulltt  

  

  

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

întocmit de Direcţia Investiţii; 

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

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea 

Programului naţional “Lăcaşurile de cult –centre spirituale ale comunităţii”; 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

catapeteasmă, mobilier şi elemente arhitecturale la Biserica Învierea Domnului – Parohia 

Costeasca” din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult, conform 

Anexei nr. 1, care face parte integrantă  din  prezenta hotărâre. 
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   Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal 

constituite cu această destinaţie. 

 

  Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic și Serviciul 

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

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     178 

 Data:  28.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  uunnuuii  aajjuuttoorr  ffiinnaanncciiaarr  PPaarroohhiieeii  GGaalliilleeeeaa  --  SSttrrăăuulleeşşttii  ddiinn  BBuuccuurreeșșttii,,  ssiittuuaattăă  îînn  

ssttrraaddaa  NNaazzaarrcceeaa  nnrr..  33,,  SSeeccttoorr  11  îînn  vveeddeerreeaa  pprrooccuurrăărriiii  şşii  mmoonnttăărriiii    ccllooppootteelloorr  nneecceessaarree  

 

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

întocmit de Direcţia Investiţii; 

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.3, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea 

Programului naţional “Lăcaşurile de cult–centre spirituale ale comunităţii”; 

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

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în valoare de 348.600,00 lei Parohiei Galileea 

– Străulești din Bucuresti, situată în strada Nazarcea nr. 3, Sector 1, în vederea procurării şi montării 

clopotelor necesare. 

 Art.2. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și 

Parohia Galileea – Străulești din Bucuresti, situată în strada Nazarcea nr. 3, Sector 1, conform 

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

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

Sectorului 1, protocolul de colaborare menționat la art. 2. 
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 Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiţii, Direcția Management Economic, Serviciul 

Legislație și Spatii cu altă Destinație decât cea de Locuință și Serviciul Secretariat General, 

Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

 

          

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     179 

 Data:  28.11.2013  

 



49 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  bbuuggeettuulluuii    ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee    vveenniittuurrii    şşii    cchheellttuuiieellii  aall  

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  ppee  aannuull  22001133  

 

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

de  Direcţia  Management Economic; 

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

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul Legii nr. 5/2013 privind  bugetul de stat pe anul 2013, rectificată prin Ordonanța de 

Urgență a Guvernului României nr. 17/20013; 

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 51/2006 pentru aprobarea 

Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală; 

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

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

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

Conform adresei nr. 263395/01.10.2013, transmisă de către Direcţia Regională a Finanţelor 

Publice Bucureşti, privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal rectificat prin Ordinul nr. 

2954/1346/2013; 

Conform adresei nr.15730/21.11.2013, transmisă de către Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, privind transferurile pentru finanţarea drepturilor 

acordate persoanelor cu handicap în anul 2013; 

Conform adresei nr. 96593/19.11.2013, transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, privind Decizia nr. 3259/19.11.2013 de repartizare a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul sectoarelor şi Municipiului Bucureşti; 

            Conform adresei nr. 6293/397755/19.11.2013, transmisă de către Direcţia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1, cu privire la majorarea veniturilor secţiunii de dezvoltare; 
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           În temeiul art.45, alin.(2), lit. a) , art.81, alin.(2), lit.d) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

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

anul 2013 în suma de 1.246.329,79 mii lei se majorează cu suma de 10.164,41 mii lei devenind 

1.256.494,20 mii lei si este repartizat astfel : 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 843.418,28 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 413.075,92 mii lei; 

 

Art.2.  Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al 

Municipiului Bucureşti în suma de 1.117.785,16 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel : 

 

 Veniturile bugetului local in sumă de 1.080.725,98 mii lei se majorează cu suma de 

10.147,49 mii lei devenind 1.090.873,47 mii lei şi sunt repartizate pe secţiuni, conform anexei 

nr.1.1, astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 813.014,93 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 277.858,54 mii lei; 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii în suma de 26.894,77 mii lei  se majorează cu suma de 16,92 mii lei devenind 

26.911,69 mii lei, conform anexei nr. 1.3 şi sunt repartizate pe secţiuni, astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 26.910,59 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1,10 mii lei; 

 

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

1.246.329,79 mii lei se majorează cu suma de 10.164,41 mii lei devenind 1.256.494,20 mii lei, 

conform anexei nr.1,  după cum urmează : 
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 Bugetul local în sumă de 1.104.040,73 mii lei se majorează cu suma 10.147,49 mii lei 

devenind 1.114.188,22 mii lei şi este structurat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 

 

(1) 1.114.188,22 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.02, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.2.1, din care : 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 813.014,93 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  301.173,29 mii lei; 

 

(2)       49.601,97 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care : 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 44.664,10 mii lei; 

-  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.937,87 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);  

         (3)     23.611,38 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care : 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 22.976,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 635,38 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)   39.551,11 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, 

din care: 

          - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 39.551,11 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

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

           - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 465,00 mii lei; 

           - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 39,06 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 

         (6)    47.151,72 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care : 

          - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 20.186,00 mii lei; 

          - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 26.965,72 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2); 

  (7)    316.357,70 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

 - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 287.060,15 mii lei; 

         - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 29.297,55 mii lei, rectificându-se conform 

anexeinr.1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.1.1; 1.2.1.6.1.1.1; 1.2.1.6.1.1.2 ; 1.2.1.6.1.2; 1.2.1.6.1.2.1; 

1.2.1.6.1.2.2; 1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2 ); 

 (8)    37.882,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :  

           - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 22.741,00 mii lei; 
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          - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 15.141,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr 

1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2); 

 (9)   120.331,26 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 102.083,56 mii lei ; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 18.247,70 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2); 

         (10)    114.468,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care :  

          - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 107.193,50 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.274,50 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)    210.785,67 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din 

care : 

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

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 196.132,35 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); 

         (12)   151.123,00 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care :  

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 151.000,00 mii lei; 

 -  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 123,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.11 (1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2); 

         (13)   1.314,21 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 441,19 mii lei; 

         - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 873,02 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)  1.506,14 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncţionale 87.02, din care: 

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

         - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.506,14 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.13 (1.2.1.13.1). 

 Deficitul secţiunii de dezvoltare în valoare de 23.314,75 mii lei se acoperă din excedentul 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local 

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în 

limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după achitarea plăţilor 

restante se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor 

deliberative, astfel:  

 a) ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)”. 
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 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii în sumă de 31.200,83 mii lei se majorează cu suma de 16,92 mii lei devenind 31.217,75 

mii lei şi este repartizat pe secţiuni, conform anexei 1.4, astfel :  

 

(1) 31.217,75 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.10, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.4.1, din care: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 30.403,35 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 814,40  mii lei; 

 

(2) 81,00 mii lei pentru Ordine şi Siguranţă Naţională capitolul 61.10, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 81,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.1 (1.4.1.1.1);  

 

(3) 17.734,75 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care :  

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 17.588,35 mii lei;  

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 146,40 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; 1.4.1.2.3); 

 

(4)  2.550,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă 2.550,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.3 (1.4.1.3.1);  

 

(5)      10.852,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 10.184,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 668,00 mii lei, nerectificându-se. 

 

 Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de funcţionare în valoare de 3.492,76 mii lei este 

finanțat din excedentul anilor precedenți. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de dezvoltare în valoare de 813,30 mii lei este finanțat 

din excedentul anilor precedenți. 

 

 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2013 este în sumă de 111.088,23 mii lei 

lei, conform anexei nr. 1.5 şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

 (1)     111.088,23 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.06, conform anexei nr. 

1.5.1, din care : 
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- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 111.088,23 mii lei; 

 

          (2)   111.088,23 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.5.1.1 (1.5.1.1.1). 

 

 Art.4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 406.336,33 mii lei, conform programului de 

investitii publice, din care: 

  -   294.433,70 mii lei – buget local; 

 -    111.088,23 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi externe;   

 -    814,40 mii lei –  suma alocată pentru instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii. 

 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Administraţia Unităţilor 

de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, unităţile de învăţământ din 

Sectorul 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul  Secretariat General, 

Audienţe, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     180 

 Data:  28.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  RReegguullaammeennttuulluuii  pprriivviinndd  ddeessffăăşşuurraarreeaa  aaccttiivviittăăţţiiii  ddee  aalliimmeennttaaţţiiee  ppuubblliicc  

  ppee  rraazzaa  SSeeccttoorruulluuii  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  

 

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

specialitate întocmit de Serviciul de Utilităţi Publice; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de comerţ, 

prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 44/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003; 

 Având în vedere dispoziţiile dispoziţiile art. 268, alin.(5) şi alin.(6) din Codul fiscal, adoptat prin 

Legea nr. 571/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile art.5, alin.(1) şi alin (2), coroborate cu prevederile               

art.12, alin.(3) şi art.73, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a 

unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile art.81, alin.(2), lit.l) şi r) din Legea administraţiei publice locale 

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

 Văzând procesul-verbal 1358/23.10.2013 privind îndeplinirea procedurii reglementate de 

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În  temeiul drepturilor conferite prin art. 45 alin. (1), art. 80, art. 81 alin (1), coroborate cu 

art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

 Art. 1. Se aprobă “Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2.  Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01.01.2014. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Serviciul de Utilităţi Publice, Poliţia 

Locală Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe, vor duce la îndeplinire dispoziţiile 

prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:    181 

 Data:  28.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea comerţului stradal pe raza 

administrativă a sectorului 1 al municipiului Bucureşti 

 

 

 

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

specialitate întocmit de  Direcţia Utilităţi Publice; 

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

Conform Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale 

ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea 

adunărilor publice, republicată; 

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

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Conform prevederilor Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 584/2001 privind 

amplasarea unor obiecte de mobilier urban şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 348/2004 privind 

exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

118/21.07.2004 privind exercitarea activităţii de comercializare pe principalele reţele stradale; 
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Potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;  

Văzând procesul-verbal nr. 1357/22.10.2013 privind respectarea principiilor de transparenţă 

decizională impuse de Legea nr. 52/2003 cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(1), art. 80, art.81, alin.(1), art. 81 alin. (2), lit. r) şi art.115, alin.(1), lit.b) 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul pentru organizarea comerţului stradal pe raza 

administrativă a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01.01.2014. 

Art. 3. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară se 

abrogă. 

Art. 4. - Primarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Inspecţie din cadrul Poliţiei 

Locale Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     182 

 Data:  28.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ttrraannssmmiitteerriiii  ddiinn  aaddmmiinniissttrraarreeaa    

AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  DDoommeenniiuulluuii  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  11  aa  uunnoorr  bbuunnuurrii  iimmoobbiillee    

 

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

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Investiţii; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

În temeiul prevederilor Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/29.03.2001 privind 

administrarea imobilului din Piața Amzei nr.13, sector 1; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

254/29.05.2008 privind administrarea reţelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din municipiul 

Bucureşti şi abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 235/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/31.05.2011  pentru 

transmiterea în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 a unor bunuri imobile în 

vederea efectuării lucrărilor de amenajare şi întreţinere;  

Având în vedere adresa Administrației Domeniului Public Sector 1 nr. 9420/2013; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.   Terenul în suprafaţă de 697,522 mp, aferent imobilului din str. Piaţa Amzei                     

nr. 13A, înscris în Cartea Funciară cu nr. 80685, identificat potrivit Anexei nr.1, care face parte 
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integrantă din prezenta  hotărâre se va trece din administrarea Administrației Domeniului Public 

Sector 1  în administrarea Administraţiei Piețelor Sector 1. 

Art.2. Trotuarele în suprafaţă de 929,27 mp, aferente imobilului situat în str. Piaţa Amzei nr. 

13, înscris în Cartea Funciară cu nr. 91432, având nr. cadastral 26230, identificate potrivit Anexei nr. 

2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se vor trece din administrarea Administrației 

Domeniului Public Sector 1 în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București. 

Art.3. Transmiterea imobilelor menţionate la art. 1 şi art. 2 va face obiectul unor procese-

verbale de predare-primire în termen de cel mult 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art.4. Primarul Sectorului 1,  Administrația Domeniului Public Sector 1, Administraţia Piețelor 

Sector 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     183 

 Data:  28.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînncchheeiieerriiii  ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee  îînncchhiirriieerree  ppeennttrruu  oo  ppaarrcceellăă  ddee  tteerreenn  îînn  ssuupprraaffaațțăă  

ddee  33..331166,,9966  mmpp,,    ddiinn  ŞŞooss..  CChhiittiilleeii  nnrr..  115500,,  sseeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeșșttii  ((tteerreenn  ddee  ssppoorrtt))  

ppaarrttee  aa  iimmoobbiilluulluuii    îînn  ccaarree  îîşşii  ddeessffăăşşooaarrăă  aaccttiivviittaatteeaa  ȘȘccooaallaa  GGiimmnnaazziiaallăă  nnrr..  118833  

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăţământ, 

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

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

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

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 1/2011 a educatiei naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 148 din 30.09.2013 privind 

numirea unei comisii de negociere a clauzelor și prețului unui contract de închiriere pentru o parcelă 

de teren din str. Chitilei nr. 150, București Sector 1 (teren de sport), parte a imobilului în care își 

desfășoară activitatea Școala Gimnazială nr. 183; 

În baza Dispoziției nr. 17040/29.04.2013 a Primarului General al Municipiului București, 

terenul situat în București, Sector 1, Șoseaua Chitilei nr. 150, în suprafață de 3.316,96 mp, care 

reprezintă suprafața  terenului de sport al Școlii Gimnaziale nr. 183, identificat prin raportul de 

expertiză întocmit de expert Anghelina Ionel și prin palnul de situație anexă nr. 1 la raport, s-a 

restituit în natură doamnelor Ciocănău Maria, Ghelmeci Georgeta și Zaharia Cornelia;  

 Văzând Sentința Civilă nr. 434/26.03.2009, pronunțată de Tribunalul București – Secția a V-a 

Civilă, în dosarul nr. 14573/3/2008, definitivă și irevocabilă cu apel prin Decizia Civilă nr. 842 – A 

pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a III-a Civilă și pentru Cauze cu Minori și de 

Familie, în dosarul nr. 1834/2/2011 (432/2011), definitivă și irevocabilă prin care schimbă în parte 

sentința apelată, emisă ca urmare a Deciziei Civile nr. 612/28.01.2011 pronunțată de Înalta Curte de 

Casație și Justiție – Secția I Civilă, hotărâre care este susceptibilă de punere in executare; 
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Luând în considerare Protocolul de predare-primire nr. 4722/23.08.2013, încheiat între 

Consiliul Local al Sectorului 1 – Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice și doamnele Ciocănău Maria,  Ghelmeci Georgeta, respectiv Zaharia Cornelia; 

Având în vedere mențiunile făcute în Raportul de specialitate al Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 148/30.09.2013, cu privire la imposibilitatea aplicării art. 16 din Legea 10/2001 

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 

decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la afectațiune, 

precum și necesitatea imediată a închirierii terenului menționat, în scop didactic; 

Văzând oferta avansată de proprietarele Ciocănău Maria, Ghelmeci Georgeta și Zaharia 

Cornelia, înregistrată la Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare 

Publice Sector 1 sub nr. 9410/11.09.2013; 

În baza proceselor – verbale din data de 31.10.2013, 11.11.2013 și din data de 19.11.2013 

privind negocierea clauzelor și prețului unui contract de închiriere pentru o parcelă de teren din str. 

Chitilei nr. 150, București Sector 1 (teren de sport), parte a imobilului în care își desfășoară 

activitatea Școala Gimnazială nr. 183; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

Art.1. (1) Se aprobă  încheierea contractului de închiriere, în condiţiile legii, pe o perioadă de 

5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, a parcelei de teren, situată în Șoseaua 

Chitilei nr. 150, sector 1, București, având o suprafață de 3.316,96 mp (terenul de sport al Școlii 

Gimnazială nr. 183) între proprietarii Ciocănău Maria, Ghelmeci Georgeta și Zaharia Cornelia și 

Școala Gimnazială nr. 183, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

(2) Prețul de închiriere este, conform negocierilor purtate, de 4,75 Euro/mp, rezultând un 

total al chiriei de 15.755,56 Euro/lună, plătibil în lei la cursul  BNR din data de 15 ale fiecărei luni.  

 

(3) Spațiul închiriat va fi folosit de chiriaş  pentru continuarea desfăşurării activităţii Școlii 

Gimnazială nr. 183, 
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Art.2. Se împuterniceşte domnul Gavrilă Maximilian Dănuț, Director al Școlii Gimnazială nr. 

183, să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de închiriere 

menționat la art. 1. 

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Directorul Școlii Gimnaziale nr.183, Direcţia Management Economic şi 

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

                  

  Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:    184 

 Data:  28.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  nnuummăărruulluuii  șșii  ccuuaannttuummuulluuii  bbuurrsseelloorr  ddee  aajjuuttoorr  ssoocciiaall  ppeennttrruu  eelleevviiii  

ddee  llaa  ccuurrssuurriillee  ccuu  ffrreeccvveennțțăă  ddiinn  îînnvvăățțăămmâânnttuull  pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddee  ssttaatt  SSeeccttoorr  11  

ppeennttrruu  sseemmeessttrruull  II  aall  aannuulluuii  şşccoollaarr  22001133  ––  22001144  

 

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

precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăţământ, 

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

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

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

Potrivit prevederilor art. 82, alin.(1) și (2) și art.105, alin.(2), lit.d) din Legea nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat, modificat și completat cu Ordinul Ministrului Educației, 

Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3470/07.03.2012; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă acordarea unui număr total de 2.900 burse de ajutor social pentru elevii de la 

cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1, București pentru semestrul I 

din anul școlar 2013 – 2014. 

 Art.2.  Se aprobă cuantumul unei burse de ajutor social pentru anul școlar 2013-2014 în sumă 

de 100 lei/lună/elev. 
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 Art.3. Primarul Sectorului 1, Directorul Administraţiei Unităţilor de Învâţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe 

raza Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe   vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

                     

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     185 

 Data:  28.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  ccoollaabboorrăărriiii    îînnttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11,,    

pprriinn  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  şşii    

AAssoocciiaaţţiiaa  SSOOSS  SSaatteellee  CCooppiiiilloorr  RRoommâânniiaa  

  

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

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1; 

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

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 și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de solicitarea Asociaţiei SOS Satele Copiilor România, înregistrată sub nr. i 

320/20.09.2013, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 

sub nr.47732/08.11.2013; 

 Având în vedere Proiectul Convenţiei de Colaborare ce urmează a fi încheiată între Consiliul  

Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Asociaţia SOS Satele Copiilor România, în vederea continuării derulării în parteneriat a activităţilor 

de asistenţă socială; 

Ţinând seama şi de Raportul de evaluare a parteneriatului derulat cu Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1 în perioada octombrie 2012-septembrie 2013, 

înregistrat sub nr. 1324/20.09.2013,  

Văzând Decizia nr. 334/29.04.2011 şi Decizia nr. 360/22.09.2011 ale Comisiei de acreditare 

a furnizorilor de servicii sociale a Municipiului Bucureşti pentru reacreditarea Asociaţiei SOS Satele 

Copiilor România ca furnizor de servicii sociale; 
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 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(1), lit.n) şi art.115, alin (1), lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea colaborării  între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS Satele Copiilor 

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

 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în 

numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de Colaborare menţionată la art. 1. 

   

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Asociaţia SOS Satele Copiilor România, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat 

General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.11.2013. 

  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     186 

 Data:  28.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoollaabboorrăărriiii  ddiinnttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  pprriinn  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  

AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  şşii  FFuunnddaaţţiiaa  MMoottiivvaattiioonn  RRoommâânniiaa,,    

ppeennttrruu  ffuunnccţţiioonnaarreeaa  AAtteelliieerruulluuii  GGrrăăddiinnăărriitt  --  ÎÎnnttrreepprriinnddeerreeaa  ddee  IInnsseerrţţiiee  SSoocciiaallăă  OOrriizzoonntt  ddiinn  

ccaaddrruull  NNaazzaarrcceeaa  GGrruupp,,  îînn  vveeddeerreeaa  aassiigguurrăărriiii  ssuusstteennaabbiilliittăăţţiiii  PPrrooiieeccttuulluuii  „„OORRIIZZOONNTT  22000099””,,  nnrr..  

ddee  iiddeennttiiffiiccaarree  PPOOSSDDRRUU//8844//66..11//SS//4499116677,,  ppeennttrruu  oo  ppeerriiooaaddăă  ddee  11  ((uunnuu))  aann,,  

  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  0011..1122..22001133  

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1; 

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

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 și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale  

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 97/22.04.2010 privind 

aprobarea implementării activităţilor Proiectului ORIZONT 2009, elaborat de Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1 în cadrul POSDRU 2007-2013, care a fost aprobat 

pentru finanţare cu nr. de identificare  POSDRU/84/6.1/S/49167; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se aprobă colaborarea dintre Consiliul Local Sector 1 prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Fundaţia Motivation România, pentru funcţionarea 

Atelierului Grădinărit - Întreprinderea de Inserţie Socială Orizont din cadrul Nazarcea Grup, în 

vederea asigurării sustenabilităţii Proiectului „ORIZONT 2009”, nr. de identificare 

POSDRU/84/6.1/S/49167, pentru o perioadă de 1 (unu) an, începând cu data de 01.12.2013, 

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

 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în 

numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de Colaborare menţionată la art.1.   

 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Fundaţia Motivation, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     187 

 Data:  28.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aassiigguurraarreeaa  ffiinnaannţţăărriiii,,  îînn  aannuull  IIII  ddee  ssuusstteennaabbiilliittaattee,,  aa  PPrrooiieeccttuulluuii  OORRIIZZOONNTT  22000099,,    

nnrr..  ddee  iinnddeennttiiffiiccaarree  PPOOSSDDRRUU//8844//66..11//SS//4499116677,,    îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  11  ddeecceemmbbrriiee  22001133  

 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială 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 și completările ulterioare; 

Ținând seamă de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind 

atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 97/22.04.2010 privind 

aprobarea implementării activităţilor Proiectului ORIZONT 2009 elaborat de Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în cadrul POSDRU 2007-2013, care a fost aprobat 

pentru finanţare cu nr. de identificare  POSDRU/84/6.1/S/49167; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă asigurarea finanţării, în anul II de sustenabilitate, a Proiectului ORIZONT 

2009, nr. de indentificare POSDRU/84/6.1/S/49167, începând cu data de 1 decembrie 2013, 

conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     188 

 Data:  28.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aassiigguurraarreeaa  ffiinnaannţţăărriiii,,  îînn  aannuull  IIIIII  ddee  ssuusstteennaabbiilliittaattee,,    

aa  PPrrooiieeccttuulluuii  „„  ŞŞaannssee  eeggaallee  ppee  ppiiaaţţaa  mmuunncciiii””  

 

 

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

întocmit de  Direcţia Generalăe de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială 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 și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

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

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind 

atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 167/2010 privind aprobarea 

modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă asigurarea finanţării, în anul III de sustenabilitate, a Proiectului „Şanse 

egale pe piaţa muncii”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     189 

 Data:  28.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccooffiinnaannţţăărriiii,,  îînn  vveeddeerreeaa  iimmpplleemmeennttăărriiii  ddee  ccăăttrree    

DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11,,    

aa  PPrrooiieeccttuulluuii  „„HHEEII  IInntteerr--PPrrooffeessssiioonnaall  MMoodduullee  ––  ccoo--ccrreeaatteedd  bbyy  mmaarrggiinnaalliizzeedd  yyoouutthh,,  

pprraaccttiittiioonneerrss  aanndd  ssttuuddeennttss””,,  ppeennttrruu  oo  ppeerriiooaaddăă  ddee  2244  lluunnii  

  

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

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1; 

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

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 și completările ulterioare; 

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

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere rezumatul Proiectului HEI Inter- Professional Module – co-created by 

marginalized youth, practitioners and students”, întocmit de Direcţia Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1) Se aprobă cofinanţarea în vederea implementării de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a Proiectului „HEI Inter- Professional Module – co-

created by marginalized youth, practitioners and students”, pentru o perioadă de 24 luni. 
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(2) Cofinanţarea este în valoare de 13.336 EUR, din care 3.334 EUR reprezintă cofinanţare, 

constând în raportarea salariilor personalului (manager proiect, asistent manager proiect, personal 

administrativ, contabil) implicat în implementarea activităţilor specifice proiectului. 

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi  Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     190 

 Data:  28.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11      îînn    

CCoonnssiilliiuull  ddee    aaddmmiinniissttrraațțiiee  aall  GGrrăăddiinniițțeeii  KKiinnddeerraakkaaddeemmiiee,,    

ssiittuuaattăă  îînn  SSttrr..  SSffiinnțțiiii  VVooiieevvoozzii  nnrr..2288,,    sseeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeșșttii  

 

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

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1; 

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

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

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

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

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5)  din Legea nr.1/2011 a educației naționale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.133/06.09.2013 pentru 

modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

260/07.12.2012 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014;  

Având în vedere adresa Grădiniței Asociației Prietenii Copiilor Veseli – Grădinița 

Kinderakademie nr. 210/07.11.2013, înregistrată la Sectorul 1 al municipiului București sub nr. 

31738/11.11.2013; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1.  Se numeşte doamna STELIANA CRISTINA DINU reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 1  în Consiliul de administrație al Grădiniței Kinderakademie, situată în str. Sfinții Voievozi 

nr. 28, sector 1, București.  
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Art.2. Primarul Sectorului 1,  persoana nominalizată la art.1, Grădinița Kinderakademie  și 

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

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     191 

 Data:  28.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul 

categoriilor de persoane prevăzute în   Legea nr. 114/1996 - a locuinţei, 

 cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

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

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

 Având în vedere prevederile art. 42, 43, precum şi unele prevederi ale art. 44 din Legea nr. 

114/1996 a locuinţei cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 prin care au fost 

aprobate Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 57/2008 

pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de 

Urgență a Guvernului României nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate 

chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor aferente acestora, conform 

legii, din fondul locativ de stat; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.29/03.02.2009  

privind modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local nr.  285/28.08.2008 privind aprobarea 

criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane 

prevăzute în Legea 114/1996, precum şi aprobarea achiziţionării de pe piaţa liberă a unor imobile de 

locuinţe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii 114/1996 şi a celorlalte 

acte normative în domeniul locativ; 
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 În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE :  

 

Art.1. Se aprobă criteriile care se au în vedere la calcularea punctajului ce revine fiecărui 

solicitant îndreptăţit să primească în anul următor o locuinţă socială, criterii necesare întocmirii listei 

de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale şi de necesitate, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti,  Direcţia Utilităţi Publice – 

Compartimentul Fond Imobiliar şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     192 

 Data:  28.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccţţiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii    ssiittuuaattee  îînn  SSeeccttoorruull  11  

aall    MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii 

 

Având în vedere : 

           - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

           - Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

            - Raportul nr.22/21.11.2013 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului 

Local al sectorului 1, avizele nr. 15/12/28.08.2013, 17/7/25.09.2013, 19/12/06.11.2013, 

20/4/20.11.2013, 20/14/20.11.2013, a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

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

administraţiei publice locale; 

           - Avizele Comisiei de circulaţie PMB si  Comisiei de Precoordonare Retele - PMB 

             Ţinând seama de prevederile:  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                   

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

autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; 

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

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

de amenajare a teritoriului si de urbanism;  

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

local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a 

teritoriului: 
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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 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare 

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

 

                                                          HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

publicului pentru documentatiile de urbanism prevăzute în  Anexa nr.1, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre şi conţine  5 poziţii.   

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

de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire. 

 

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

aprobate. 

 

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

urbanistice contrare. 

 

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     193 

 Data:  28.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa    SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee,,    

pprreeccuumm  șșii  aallee  iinnssttiittuuțțiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  

 

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

către Direcţia Juridică şi Resurse Umane; 

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor art. I, pct.14, litera b) din Legea nr. 13/2011 privind aprobarea 

Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;  

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010  privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

            Cu respectarea prevederilor din Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

           În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011, a dialogului social, cu modificările si 

completările ulterioare;  

           Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010– LEGE CADRU privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
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           Luând în considerare prevederile Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare; 

Cu respectarea prevederilor imperative ale Ordonanței de Urgență a Guvernului României 

nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcționalității administrației publice 

locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din 

subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

În temeiul prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și 

pentru stabilirea unor măsuri financiare,  aprobată cu cu modificări și completări prin Legea 

nr.13/2011, cu modificările ulterioare; 

          Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 84/2012 privind 

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

normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 

În conformitate cu  prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 19/2012 

privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 106 din 25.07.2013 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de organizare și funcționare ale  

aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local și prevederile 

Hotărârii Consiliului Local nr. 174 din 14.11.2013 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului 

de specialitate precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local; 

Adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de înregistrare 173 din 04 

ianuarie 2013 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de 940, începând cu data de 

01.01.2013, pe subunitatea administrativ teritorială sector 1 a Municipiului Bucureşti, cu excepţia 

celor din cadrul capitolelor bugetare „Învăţământ”,  finanțat din bugetele locale, „Sănătate” și 

„Asigurări şi asistenţă socială” indiferent de sursa de finanțare, pentru care au fost stabilite 

standarde prin alte acte normative ce cuprind inclusiv normativul de personal; 

Ținând cont de adresa Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București nr. 

1822/04.10.2012, înregistrată în cadrul Instituției Prefectului Municipiului București cu nr. 

19981/04.10.2012, prin care se comunică populația stabilită în municipiul București  și sectorul 1, la 
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01 ianuarie 2012, cu privire la stabilirea și comunicarea numărului maxim de posturi, de către 

prefect, pe subunitatea administrativ teritorială sector 1, pentru anul 2013; 

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la 

nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile 

restabilirii numărului maxim de posturi pe anul 2013; 

Având în vedere datele cu privire la valoarea proiectelor contractate şi aflate în implementare 

din fonduri externe nerambursabile (pre şi post aderare), precum şi perioadele de implementare, 

întocmite conform anexei 2 la precizările Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

Pentru a asigura flexibilitate şi reacţie rapidă la normativul de personal stabilit pentru anul 

2013, în funcţie de realitatea concretă în cadrul subunităţii administrativ teritorială Sector 1; 

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă 

vizând administraţia publică locală, Sectorul 1 al Muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi 

cerinţe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau 

îndeplinirii unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat 

către cetăţean şi nevoile acestuia; 

De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată şi de faptul că  Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti,  trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără 

întârzieri, plata întregii game de prestaţii gestionate de aparatul de specialitate, de continuitate a 

activităţii  instituțiilor publice de interes local etc.;  

Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru 

reglementarea cadrului structurilor organizatorice; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, 

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

         Art.2. Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură 

organizatorică  se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele 

reglementate de legislaţia în vigoare.  
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 Art.3. Sectorul 1 al municipiului București, în termen legal, va înștiința Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici în ceea ce privește transformarea funcțiilor publice.    

 Art.4. Prevederile prezentei hotărâri întră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de 

specialitate, îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia 

Juridică şi Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul 

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

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     194 

 Data:  28.11.2013  
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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa    „„ÎÎnnţţeelleeggeerriiii  ddee  ccooooppeerraarree  îînnttrree  SSeeccttoorruull  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  ––  

RRoommâânniiaa  şşii  oorraaşşuull  BBeettlleeeemm  --  PPaalleessttiinnaa””  

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Relaţii Internaţionale, Derulare Programe 

Europene;  

    Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

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

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

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

 Ţinând seama de avizul favorabil ale Ministerului Afacerilor Externe nr. H2-

1/12452/20.03.2013; 

 Având în vedere avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

nr. 20783/DGDT/10.04.2013 şi nr. 90350/20.11.2013; 

 În conformitate cu prevederile art.45, alin.(1), art.81, alin.(2) lit.p) şi art.115, alin.(1), lit.b), din 

Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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 Art.1. Se aprobă ”Înţelegerea de cooperare între Sectorul 1 al municipiului Bucureşti – 

România şi oraşul Betleem - Palestina”,  conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

Local al Sectorului 1, înţelegerea menţionată  la art.1. 

 Art.3.  Prezenta hotărâre va intra în vigoare după  obţinerea acordului  Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti.  
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   Art.4. Primarul Sectorului 1, Compartimentul Relaţii Internaţionale, Derulare Programe 

Europene şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     195 

 Data:  28.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti pentru anul 2014-2015 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate al 

directorului Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 

1; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

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

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

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

Potrivit prevederilor art.19 şi art.61, alin.(2) şi (5) şi art.63, alin.(3) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 

6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din 

sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti                         nr. 

27528/20.11.2013, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 32823/21.11.2013 şi cu nr. 

32824/21.11.2013; 

Văzând adresa Colegiului Tehnic de Material Rulant pentru Transporturi Feroviare nr. 

6044/13.11.2013 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 sub nr.32101/14.11.2013 prin care se 

solicită schimbarea denumirii unităţii de învăţământ în Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”; 

Luând act de procesele-verbale încheiate în data de 27.11.2013 cu ocazia discuţiilor 

privitoare la organizarea reţelei şcolare pentru anul 2014-2015; 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Art.1. Începând cu anul şcolar 2014-2015, sediul din Str. Frumoasă nr. 24 aparţinând Şcolii 

Gimnaziale „Sfinţii Voievozi” va fi arondat Grădiniţei nr. 252. 

Art.2. Începând cu anul şcolar 2014-2015, sediul din str. Gh. I. Siseşti nr. 66-68 aparţinând 

Grădiniţei nr. 97 va fi arondat Şcolii Gimnaziale nr. 6. 

Art.3. Începând cu anul şcolar 2014-2015, sediul din str. Episcop Vulcan nr. 47 aparţinând 

Grădiniţei nr. 252 va fi arondat Grădiniţei nr. 47. 

Art.4. În anul şcolar 2014-2015, Liceul Dimitrie Paciurea va funcţiona cu personalitate 

juridică sub efectiv, în conformitate cu prevederile art.63, alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.5. Începând cu anul şcolar 2014-2015 se aprobă schimbarea denumirii Colegiului Tehnic 

de Material Rulant pentru Transporturi Feroviare în Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”. 

Art.6. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ de stat cu personalitate juridică din 

Sectorul 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2014-2015, conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ particular cu personalitate juridică din 

Sectorul 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2014-2015, conform Anexei nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.8.  Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare şi vor produce efecte juridice de la 

data obţinerii „avizului conform” din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

Art.9. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     196 

 Data:  28.11.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  rreegglleemmeennttaarreeaa  rreeggiimmuulluuii  jjuurriiddiicc  aall  uunnoorr  bbuunnuurrii  iimmoobbiillee  aaffllaattee  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate al Direcției 

Utilități Publice din cadrul  Sectorului 1 al Municipiului București; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

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

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

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 1451/2002 privind 

transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Apărării 

Naţionale 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 

folosință gratuită pe termen de 10 ani a imobilului situat în Șos. 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 

folosință gratuită pe termen de cinci ani a suprafeței de 4315,20 mp din terenul situat în Șos. Odăi 

nr. 3-5 în administrarea Direcției Generale de Poliție 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 București, Șos. Odăi nr. 3-5, Sector 1 din administrarea Administrației Domeniului 

Public Sector 1 în administrarea Direcției Generale de Poliție Comunitară Sector 1 pentru a fi folosit 

ca dispensar sanitar-veterinar și darea în folosință a patru încăperi de la etajul 2 din Pavilionul 

administrativ ce aparține Administrației Domeniului Public Sector 1 situat la adresa mai sus-

menționată; 
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Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 466/27.11.2008 privind transmiterea în 

folosință gratuită pe termen de cinci ani a imobilului (clădire) în suprafață de 555,85 mp (întreg etajul 

1 și o cameră de la parter) situat în București, Șos Odăi nr. 3-5, Sector 1 în administrarea Direcției 

Generale de Poliție Comunitară Sector 1 pentru îndeplinirea atribuțiilor acestei structuri și a unor 

activități specifice de către Serviciul Poliția 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. 501/03.12.2009 privind delimitarea 

suprafețelor de teren situate în Șos. Odăi nr.3-5, aflate în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1 și transmisă în folosință gratuită către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector1 și Direcția Generală de Poliție 

Comunitară Sector 1, în vederea desfășurării unor activități cu caracter social; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 157/28.09.2011 pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 306/2003; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 71/15.05.2013 privind demararea 

formalităților de publicitate imobiliară a imobilului situat în București, Șos. Odăi nr.3-5, Sector 1; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 72/15.05.2013 privind prelungirea unor 

termene cu privire la transmiterea în folosință gratuită către Administrația Domeniului Public Sector 

1, Poliția Locală Sector 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 

unor suprafețe de teren situate în Șos. Odăi nr.3-5, Sector 1; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 175/14.11.2013 privind transmiterea 

suprafeței de 3.837 mp din terenul situat în Șos. Odăi nr.3-5 Sector 1, în folosința gratuită a Poliție 

Locale Sector 1, pentru derularea unor programe cu caracter social; 

Luând în considerare faptul că de la data preluării în administrare și până în momentul de 

față instituțiile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 au primit în folosință gratuită părți din 

imobilul situat în Șos. Odăi nr. 3-5, iar la nivelul sectorului 1 au fost finalizate procedurile pentru 

efectuarea operațiunilor de publicitate imobiliară; 

În temeiul art.45, alin. (3), art. 80, art. 81, alin. (1), art. 115, alin. (1),  lit. b) și art.124 din 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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 Art.1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani a următoarelor 

suprafețe de teren și a clădirilor amplasate pe aceste suprafețe, situate în Șos. Odăi nr.3-5, Sector 1: 

a) Suprafața de 30662.94 mp către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1;  

b) Suprafața de  56240.773 mp  către Administrația Domeniului Public Sector 1; 

c) Suprafața de  5136.927 mp către  Poliția Locală Sector 1. 

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 1 și directorii generali ai Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1, Administrației Domeniului Public Sector 1 și  

Poliției Locale Sector 1 să semneze contractele de comodat. 

Art.3. Predarea- primirea bunurilor imobile se va face pe bază de proces-verbal. 

Art.4. În termen de 30 zile de la încheierea proceselor verbale de predare-primire, instituțiile 

menționate la art.1 vor fi obligate să-și înscrie în Cartea Funciară dreptul de folosință dobândit în 

baza prezentei hotărâri. 

Art.5.  Terenul în suprafață de 26.684,67 mp și clădirile amplasate pe acesta rămân în 

administrarea și folosința Consiliului Local al Sectorului 1. 

Art.6.  Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  

Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1,  Poliția Locală Sector 1, Direcția Investiții, 

Directia Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Directia Management Economic 

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

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     197 

 Data:  28.11.2013  

  



93 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

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

către Direcţia Utilităţi Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

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

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

         Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

  Conform Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 841/1995 privind procedurile 

de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând solicitarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice nr. 6588/22.11.2013, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 32958/25.11.2013, 

precum şi adresa Colegiului Tehnic Mecanic „Griviţa” nr. 3408/31.10.2013, înregistrată la sediul 

Primăriei Sectorului 1 cu nr. 30998/01.11.2013; 

 În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(2), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) şi art.124 

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

ulterioare; 
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 Art.1. (1) Se aprobă transmiterea, fără plată, către Colegiul Tehnic Mecanic „Griviţa”, a unui 

autoturism marca Renault Megane de culoare albastru metalizat, având nr. de înmatriculare B-04-

DCU, an fabricaţie 2000, cu numărul de omologare ABRE2X1111TOCX4, serie certificat de 

înmatriculare:XEU187 şi număr carte de identitate a autovehicului 236000. 

 (2) Transmiterea menţionată la alin. (1) se va realiza pe bază de proces-verbal de predare-

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

Local al Sectorului 1, toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Utilităţi Publice, Colegiul 

Tehnic Mecanic „Griviţa” şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 

  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     198 

 Data:  28.11.2013  
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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 stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2  

al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce 

constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 16265/05.11.2013 întocmit de Directorul General al Poliţiei 

Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 50055/21.08.2013 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

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 Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

şi completările ulterioare;  

 - Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2013 privind modificarea şi completarea H.C.L. 

Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale 

Sector 2; 

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei ce cuprinde un număr de 9 file şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2.  (1) Hotărârea va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la 

cunoştinţă publică prin afişare sau orice altă formă de publicitate, în condiţiile Legii nr. 215/2001 

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

 (2) Publicarea hotărârii se va face numai după comunicarea oficială a acesteia către Instituţia 

Prefectului Municipiului Bucureşti, în condiţiile art. 49 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 (3) La data intrării în vigoare a acesteia, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

113/2001 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.126 

Bucureşti, 25.11.2013  

 

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

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.11.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 97/2013 privind transmiterea terenului situat în şos. 

Electronicii, Sector 2, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea 

Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în vederea prelungirii 

arterei de circulaţie - şos. Electronicii 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 97/2013 

privind transmiterea terenului situat în şos. Electronicii, Sector 2, Bucureşti, din administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în 

vederea prelungirii arterei de circulaţie - şos. Electronicii;  

 Analizând:  

 - Raportul de Specialitate nr. 85327/11.11.2013 al Direcţiei Urbanism Cadastru şi Gestionare 

Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa Regiei Autonome de Transport Bucureşti nr. 50486/23.09.2013;  

Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 271/2006 privind dezafectarea 

unor linii de cale ferată amplasate pe teritoriul Municipiului Bucuresti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 83/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector  2; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) precum şi  art. 123 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

http://www.ps2.ro/
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 Art.I. Articolul 1 alin. (1) şi (2) din H.C.L. Sector 2 nr. 97/2013 se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

 “Art.1 (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în 

administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, a terenului situat în şos. Electornicii, în spatele 

hipermarketului Kaufland, Sector 2, în suprafaţă de 5.455 m.p., în vederea prelungirii arterei de 

circulaţie - şos. Electronicii. 

 (2)  Terenul  se identifică potrivit anexelor nr. 1 şi nr. 2 ce conţin un număr de 2 file şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.” 

 

 Art.II. (1) Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale H.C.L. Sector 2 nr. 97/2013 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 

şi 2 de la prezenta hotărâre.  

 (2) Anexele nr. 1 şi nr. 2 cuprind un număr de 2 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

 Art.III. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 97/2013 privind transmiterea terenului situat 

în şos. Electronicii, Sector 2, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în 

administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în vederea prelungirii arterei de circulaţie - 

şos. Electronicii rămân aplicabile. 

 

 Art.IV. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

 (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 

2.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.127 

Bucureşti, 25.11.2013 

 

 

 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data 

de 25.11.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 62/2010 privind aprobarea cofinanţarii şi susţinerea 

proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 

zona Plumbuita - Steaua Roşie - Petricani”  

din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 62/2010 

privind aprobarea cofinanţarii şi susţinerea proiectului „Sistem de monitorizare video pentru 

creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona Plumbuita - Steaua Roşie - Petricani” din 

cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 86363/14.11.2013 al Direcţiei Management Proiecte din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -  Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea 

dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1: 

„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „Centre urbane”; 

 - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

 - Hotărârea Guvernului României nr. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2010 privind aprobarea cofinanţarii şi susţinerea 

proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 

zona Plumbuita - Steaua Roşie - Petricani” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani;  

http://www.ps2.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/15.04.2013/OUG_64+masuri_varianta_finala_10.04.2013_cu%20aviz_CL1.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/15.04.2013/OUG_64+masuri_varianta_finala_10.04.2013_cu%20aviz_CL1.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/nationala/1_Gestionarea_asistentei_nerambursabile/15.04.2013/OUG_64+masuri_varianta_finala_10.04.2013_cu%20aviz_CL1.pdf
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.I. Articolul 1 alin. (1) şi (2) din H.C.L. Sector 2 nr. 62/23.04.2010 se modifică şi va avea 

următorul conţinut:  

 „Art. I. (1) Se aprobă proiectul de interes local „Sistem de monitorizare video pentru creşterea 

siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona Plumbuita - Steaua Roşie - Petricani” în valoare totală 

de 3.672.255,30 lei, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 

„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere”, Domeniul major de intervenţie 

1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „Centre urbane”; 

 (2) Se aprobă cofinanţarea proiectului din bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti cu suma de 1.155.905,48 lei, precum şi finanţarea  eventualelor cheltuieli suplimentare ce 

vor apărea pe perioada de implementare a proiectului. 

Cofinanţarea  proiectului constă în: 

- contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 51.354,08 lei: 

- costurile neeligibile, în valoare de 397.474,15 lei; 

 la care se adaugă TVA aferentă cheltuielilor proiectului în valoare de 707.077,25 lei. 

 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2010 privind aprobarea 

cofinanţarii şi susţinerea proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creşterea siguranţei şi 

prevenirea criminalităţii în zona Plumbuita - Steaua Roşie - Petricani” din cadrul PIDU Plumbuita – 

Steaua Roşie - Petricani rămân aplicabile. 

 

 Art.III. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.128 

Bucureşti, 25.11.2013 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data 

de 25.11.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii 

de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti - „Sisteme de irigat automatizat pentru spaţii 

verzi din 21 amplasamente” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi 

a devizului general pentru obiective de investiţii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti -„Sisteme de irigat automatizat pentru spaţii verzi din 21 amplasamente”;  

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 12585/04.11.2013 întocmită de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului  Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din data de 07.11.2013 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;  

 -  Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general şi 

a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizele generale pentru obiectivele de 

investiţii şi lucrări de intervenţii de interes local reprezentând „sisteme de irigat automatizat pentru 

spaţiile verzi din 21 amplasamente”, potrivit anexelor nr. 1- 3.  

 (2) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 59 pagini şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 (3) Valoarea totală a lucrărilor de „sisteme de irigat automatizat pentru spaţiile verzi din 21 

amplasamente” este de 3.808.789,74 lei inclusiv TVA din care C+M 3.315.747,89 lei inclusiv TVA. 

 

 Art.2  Se aprobă realizarea proiectelor “sisteme de irigat automatizat pentru spaţiile verzi din 

21 amplasamente”, obiective de investiţii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art.3  (1) Lucrările de amenajare sisteme automatizate de irigaţii spaţii verzi, cuprinse în 

anexele nr. 1 - 3, vor fi atribuite spre execuţie unor agenţi economici specializaţi, desemnaţi pe baza 

licitaţiilor publice. 

 (2)  Devizul general se actualizează pe durata execuţiei investiţiilor în baza cheltuielilor legal 

efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie. 

 (3)  Se deleagă Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 competenţa 

încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

 

 Art.4 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2)  Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.129 

Bucureşti, 25.11.2013 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data 

de 25.11.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituţiilor 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 atribuirea denumirii unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care 

funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unor unităţi de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului  

Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 85748/12.11.2013 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 86042/13.11.2013 întocmit de Directorul Direcţiei Calitate, 

Comunicare şi Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 -  Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme 

de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Propunerea fundamentată nr. 1393/10.10.2013 depusă de către Liceul Tehnologic „Mecanică 

Fină”, unitate de învăţământ preuniversitar de stat, având sediul în Bucureşti, Str. Popa Lazăr nr. 8A, 

Sector 2; 

 - Propunerea fundamentată nr. 1918/04.11.2013 depusă de către Colegiul Tehnic “Traian”, 

unitate de învăţământ preuniversitar de stat, având sediul în Bucureşti, Str. Luigi Galvani nr. 20, 

Sector 2;   

 - Propunerea fundamentată nr. 21/23.09.2013 depusă de către Grădiniţa de Copii cu Program 

Prelungit „Alansito”, unitate de învăţământ preuniversitar particular, având sediul în  Bucureşti, 

Intrarea Ion Luca Caragiale nr. 5, Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

nr. 10/13.09.2013 privind aprobarea rapoartelor de autorizare de funcţionare provizorie, de 

acreditare, respectiv de monitorizare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particulare evaluate în perioada 22 aprilie - 12 septembrie 2013.   

 Având vedere reglementările cuprinse în: 
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 -  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  

 - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/13.12.2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 63/29.08.2002, actualizată, privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă atribuirea denumirii unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei ce 

cuprinde o filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particulare menţionate în anexă, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.130 

Bucureşti, 25.11.2013 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data 

de 25.11.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituţiilor 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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar particular 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 

particular;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 86561/15.11.2013 întocmit de Directorul Direcţiei Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 86392/14.11.2013 prezentată de Directorul Executiv al Direcţiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -  Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme 

de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 -  Amendamentul formulat de către doamna consilier local Şufer Mioara, înregistrat la 

Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub numărul 5776/21.11.2013, astfel cum a fost consemnat în 

procesul – verbal al şedinţei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 96 alin. (2) lit. a) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 61/19.06.2012 privind constituirea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 63/03.07.2012 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 44/31.05.2013 privind validarea mandatului unui 

consilier local; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/ 2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1  (1) Pe data prezentei, persoanele nominalizate în anexă, sunt desemnate ca 

reprezentanţi ai Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa conţine un număr de 3 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2  Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar 

particular menţionate în anexă, 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 instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.131 

Bucureşti, 25.11.2013 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data 

de 25.11.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituţiilor 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 implementării proiectului „Centrul de Testare ECDL al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Centrul 

de Testare ECDL al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2”;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 85408/11.11.2013 prezentat de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale aprobată cu 

modificările şi completările  ulterioare; 

 - Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului  României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare si funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă implementarea proiectului „Centrul de Testare ECDL al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2” în cadrul Complexului pentru Activităţi Recreative şi 

Educaţie „Sf. Pantelimon”. 

 

 Art.2. Se aprobă Metodologia de Funcţionare a „Centrului de Testare ECDL al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2” conform anexei ce conţine un număr 

de 4 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2)  Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sectorului 2 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.132 

Bucureşti, 25.11.2013 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data 

de 25.11.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituţiilor 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 înfiinţarea şi funcţionarea instituţiilor de protecţie socială fără personalitate juridică, pentru 

persoane adulte cu handicap, aflate sub autoritatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea instituţiilor de 

protecţie socială fără personalitate juridică, pentru persoane adulte cu handicap, aflate sub 

autoritatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 85591/12.11.2013 precum şi Nota de Fundamentare nr. 

85593/12.11.2013 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

2, serviciu public de specialitate aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea 

Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

 - Hotărârea Guvernului României nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

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

handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/17.12.2004 privind înfiinţarea Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1  Se aprobă înfiinţarea şi funcţionarea instituţiilor de protecţie socială fără personalitate 

juridică pentru persoane adulte cu handicap, aflate sub autoritatea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, prevăzute în anexa nr. 1.  

 

 Art.2   Se aprobă „Regulamentele de organizare şi funcţionare” pentru instituţiile de protecţie 

socială fără personalitate juridică pentru persoane adulte cu handicap menţionate în anexa nr. 1, 

astfel cum sunt cuprinse în anexele nr. 2.1 – 2.4.  

 

 Art.3  Modificarea numărului de locuinţe protejate din cadrul Compartimentului Locuinţe 

Protejate se face prin dispoziţie a Primarului Sectorului 2, la propunerea Directorului General al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2. 

 

 Art.4 (1) Instituţiile de protecţie socială fără personalitate juridică prevăzute la art. 1, sunt 

cuprinse în Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, iar 

activitatea acestora se desfăşoară în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2. 

 (2)  Anexele nr. 1 şi  nr. 2.1 – 2.4 cuprind un număr de 13 file şi fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2)  Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.133 

Bucureşti, 25.11.2013 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  în şedinţa ordinară din data 

de 25.11.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituţiilor 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 indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru realizarea 

obiectivelor de investiţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici 

şi a devizelor generale pentru realizarea obiectivelor de investitii la unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 3234/01.11.2013 întocmită de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din data de 07.11.2013 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al 

documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivele de investiţii la unităţi de 

învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 1 la 
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prezenta hotărâre, având o valoare totală de 32.015,903 mii lei, fără TVA din care C+M 24.085,150 

mii lei, fără TVA.   

 (2) Se aprobă devizele generale pentru obiectivele de investiţii la unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 2 la prezenta 

hotărâre. 

 (3) Anexele nr. 1 şi nr. 2 cuprind un număr de 14 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

 Art.2 (1) Lucrările pentru realizarea obiectivelor de investiţii cuprinse în anexele la prezenta 

hotărâre, vor fi atribuite spre execuţie unor agenţi economici specializaţi, desemnaţi în urma aplicării 

procedurilor de achiziţiii publice. 

 (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuţiei investiţiilor în baza cheltuielilor legal 

efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie. 

 (3) Se deleagă Directorului Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2 competenţa încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

 

 Art.3  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local 

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 instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.134 

Bucureşti, 25.11.2013 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data 

de 25.11.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru  modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 63/2013 privind  aprobarea Procedurii de licitaţie pentru 

închirierea tonetelor aflate în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru  modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 63/2013 

privind  aprobarea Procedurii de licitaţie pentru închirierea tonetelor aflate în administrarea 

Administraţiei Pieţelor Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 85559/12.11.2013 al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 85939/13.11.2013 întocmit de către Direcţia Juridică, Legislaţie, 

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 Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 71/2011 pentru punere în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 

procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 63/28.06.2013 privind aprobarea Procedurii de 

licitaţie pentru închirierea tonetelor aflate în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

http://www.ps2.ro/


115 

 

 Art.I. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 63/28.06.2013 privind  aprobarea 

„Procedurii de licitaţie pentru închirierea tonetelor aflate în administrarea Administraţiei Pieţelor 

Sector 2”, conform anexei ce conţine o filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 63/28.06.2013 privind  

aprobarea „Procedurii de licitaţie pentru închirierea tonetelor aflate în administrarea Administraţiei 

Pieţelor Sector 2”, rămân aplicabile. 

 

 Art.III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei 

Pieţelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.IV. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2)  Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.135 

Bucureşti, 25.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data 

de 25.11.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituţiilor 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 anularea creanţelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie a 

  anului 2013, mai mici de 40 lei  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind anularea creanţelor restante aflate în sold la 

data de 31 decembrie a anului 2013, mai mici de 40 lei;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 16177/14.11.2013 al Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 -  Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 178 alin. (1) - (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                            

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a 

anului 2013, mai mici de 40 lei.                  

http://www.ps2.ro/
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 Art.2.  Primarul Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3.  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.136 

Bucureşti, 25.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data 

de 25.11.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 



118 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  Organigramei,  Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea  Organigramei,  Statului de 

funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 

2;  

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 166929/14.11.2013 precum şi Raportul de specialitate nr. 

87221/19.11.2013 întocmite de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 87090/19.11.2013 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 284/2010 privind Legea cadru a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri 

publice cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 

pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind 

reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar cu modificările şi completările ulterioare ;  

 - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind 

asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 

cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea 

Guvernului ori a ministerelor; 

 - Avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 39789/2013; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, conform anexelor nr. 1 – 3 ce conţin un număr de 51 

file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Venituri Buget Local 

Sector 2 va fi 115, din care 10 posturi de conducere şi 105 posturi de execuţie. 

 

 Art.3. Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, prin atributiile ce îi revin, 

poate transforma în funcţie de necesităţi, funcţiile cuprinse în statul de funcţii, fără majorarea 

numărului de posturi prevăzute în organigramă. 

 

 Art.4. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 88/2013 pentru 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 111/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului 

de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, 

astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 92/2012 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al 

Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art.6 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
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 (2)  Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.137 

Bucureşti, 25.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data 

de 25.11.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituţiilor 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 execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

la 30.09.2013 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2013;  

 Analizând:  

 - Raportul de specialitate nr. 87497/20.11.2013 întocmit de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti privind aprobarea 

contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 la 30.09.2013; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea 

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

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

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar. 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art.63 alin.(1) lit. c) şi alin. (4) lit. b) şi art. 81 alin. (2) lit. 

d) din Legea administraţiei 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  execuţie al bugetului general  al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti la 30.09.2013,  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.  
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 (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.138 

Bucureşti, 25.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data 

de 25.11.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituţiilor 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 rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.11.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2013;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.87725./21.11.2013, întocmit de Direcţia Economică din cadrul  

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureştişti aprobat de 

ordonatorul principal de credite - Primarul Sectorului 2;  

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 -  Legea bugetului de stat  pe anul 2013 nr. 5/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, 

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

contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei 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 
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 Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 se  rectifică şi se 

stabileşte conform  anexei nr.1, astfel: 

- venituri    –    853.314 mii lei; 

- cheltuieli –  1.086.428 mii lei;  

- deficit   –    236.112 mii lei; 

 

 Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 (anexa nr.2), se 

rectifică şi se stabileşte la: 

- venituri  la suma de 853.314 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare -728 539  mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare - 124.775 mii lei (din care 84.623 mii lei 

reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

- cheltuieli la suma de 1.086.428 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  728.539 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare -  357.889 mii lei; 

-  deficit secţiunea dezvoltare –233.114 mii lei finanţat din excedentul anului 2012, utilizat 

conform prevederilor art. 2 din H.C.L. Sector 2 nr.41/2012 privind aprobarea bugetului 

general al Sectorului 2 pe anul 2013. 

   

 Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti 

rectificate la suma de 1.086.428 mii lei conform anexei nr.2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea 

pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform 

anexelor nr.  2.1.1 - 2.1.80; la prezenta hotărâre. 

 

 Art.4  Anexele 3 ; 3.1. din H.C.L. Sector 2 nr. 41/2013 nu se modifică. 

 

 Art.5  Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2013,  conform 

anexelor nr. . 4; 4.1 -4.7 astfel: 

- Total venituri  în sumă de 44.058  mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  –  30.120 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare  –   13.938 mii lei (din care 1.162 mii 

lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare). 

- Total cheltuieli la suma de 47.055 mii lei, din care: 
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 cheltuieli secţiunea funcţionare –  30.120 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare –  16.935 mii lei; 

 deficit secţiunea dezvoltare – 2.997 mii lei finanţat din excedentul 

anului 2012, utilizat conform prevederilor art.5 din H.C.L. Sector 2 

nr.41/2013 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 

2013. 

 

 Art.6 Se aprobă rectificarea Sintezei programelor multianuale finanţate din bugetul general al 

Sectorului 2, conform anexelor nr.6 ; nr.7 ; nr.8. Se autorizează ordonatorii de credite care 

derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în 

limitele prevăzute în  programul de investiţii la prezenta hotărâre. 

 

 Art.7 Se aprobă rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 finanţat din fonduri 

bugetare în anul 2013, conform anexelor nr.5 ;5.1- 5.69. Ordonatorii de credite vor derula programul 

de investiţii pe anul 2013 cu respectarea prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 

. Anexele la prezenta hotărâre modifica anexele prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 2 

nr.41/2013 cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013. 

 

 Art.8 Se aprobă modificarea  Sintezei proiectelor finanţate din bugetul general al Sectorului 2 

– Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56), conform anexei nr.8 şi fişele 

programelor multianuale finanţate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) - 

conform anexelor  8; 8.1; 8.2 ; 8.3; 8.4. ; 9; 9.1; 9.2; 9.3 ;9.4 ;9.5 ; 9.6; care modifică anexele 

corespondente aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.41/2013 cu modificările si 

completările ulterioare. 

 

 Art.9 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2.  

 

 Art.10 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti 

propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2013, ca urmare a 

modificărilor intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificãrii bugetului de stat 

sau a altor cauze justificate. 
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 Art.11 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

 (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 

2.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.139 

Bucureşti, 25.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data 

de 25.11.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind 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 Direcţiei economice privind rectificarea bugetului local al 

Sectorului 4 nr.P.4.1/3521/05/11/2013;   

 Luând în considerare prevederile : 

- art.19 alin.(2) şi ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 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 administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare : 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă de 496 015 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 unităţii 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 496.015 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  - Autorităţi publice  

 - Anexa 3.1.1 - cap.51.02.01  - Autorităţi executive şi legislative 

 - Anexa 3.1.1.1   - cap.51.02.01.03P - D.G.I.T.L.; 

 - Anexa 3.1.1.2   - cap.51.02.01.03 - A.S.L.G.; 
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 - Anexa 3.1.1.3   - cap.51.02.01.03P - Primăria Sector 4; 

 - Anexa 3.2. – capitolul bugetar 54.02  -  Alte servicii publice generale 

 - Anexa 3.2.1 - cap.54.02.05  - Fond de rezervă bugetară 

 - Anexa 3.2.2 - cap.54.02.10 D  - Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 

 - Anexa 3.3 - cap.55.02 - Dobânzi 

 - Anexa 3.4   - capitol bugetar 60.02         - Apărare  

 - Anexa 3.4.1 - cap.60.02.02  - Centrul Militar 

 - Anexa 3.5   - capitol bugetar 61.02  - Ordine publică şi siguranţă naţională  

 - Anexa 3.5.1 - cap.61.02.03  - Ordine Publică 

 - Anexa 3.5.2 - cap.61.02.03.04- Poliţia Locală Sector 4 

 - Anexa 3.5.3 - cap.61.02.05 - Protecţia civilă şi protecţia contra Incendiilor 

 - Anexa 3.6 - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ total 

 - Anexa 3.6.1 - cap.65.02.01 - centralizator 

 - Anexa 3.6.2 - cap.65.02.02  - A.S.L.G. 

 - Anexa 3.6.3. - cap.65.02.03.01 - ASLG 1 

 - Anexa 3.6.4 - cap.65.02.03.02 - ASLG 2 

 - Anexa 3.6.5 - cap.65.02.03 US 1 - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.6.6 - cap.65.02.03 US 2 - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.6.7. - cap.65.02.04 US2 - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.6.7.1 - cap.65.02.04.02. ASLG2 – Învăţământ secundar superior 

 - Anexa 3.6.8 - cap.65.02.07.04 - ASLG 

 - Anexa 3.6.8.1 - cap.65.02.07. US4 - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.7  - capitol bugetar 66.02  - Sănătate  

 - Anexa 3.7.1 - cap.66.02.06.03 - Unităţi medico-sociale  

 - Anexa 3.8   - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa  3.8.1 - cap.67.02.03  - Servicii culturale 

 - Anexa  3.8.1.1 - cap.67.02.03.30 - Alte Servicii Culturale – Centrul Cultural Nicolae Bălcescu 

 - Anexa  3.8.2   - cap.67.02.05   -  Servicii recreative şi sportive 

  - Anexa  3.8.2.1 - cap.67.02.05.03 A  - Administraţia Domeniului Public Sector 4 

 - Anexa  3.8.2.2  - cap.67.02.05.03 P  - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone Verzi 

 - Anexa 3.9  - capitol bugetar 68.02  - Asigurări şi asistenţă socială  

 - Anexa 3.9.1 -  cap.68.02. AS- Asistenţă socială 

 - Anexa 3.9.2  - cap.68.02.05  -  Asistenţă socială în caz de boli şi invaliditate 

  - Anexa 3.9.2.1.  - cap.68.02.05.02 -  Asistenţă socială în caz de invaliditate 

 - Anexa 3.9.3   - cap.68.02.AS.06-  Asistenţă socială pentru familie şi copii  

 - Anexa 3.9.3.1 - cap.68.02.AS.06.01 -  Asistenţă socială pentru familie şi copii  
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 - Anexa 3.9.4. - cap.68.02.11.2 -  Creşe 

 - Anexa 3.9.5 - cap.68.02.AS.15 - Ajutor social 

 - Anexa 3.9.5.1 - cap.68.02.AS.15.01 - Ajutor social 

 - Anexa 3.9.6 - cap.68.02.AS.50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor  

 - Anexa 3.9.7.  – cap.68.02.AS.06.56 SMIS 15803 -  68.02.AS.06.56.POR 

 - Anexa 3.9.8.  – cap.68.02.041 - Centrul de Îngrijire şi Asistenţa Socială 

 -Anexa 3.9.8.1  - cap.68.02.12  -  Subvenţii de la Bugetul Local 

 - Anexa 3.10   - capitol bugetar 70.02  - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa  3.10.1 - cap 70.02.03  -  Locuinţe servicii şi dezvoltare publică; 

 - Anexa  3.10.1.1- cap 70.02.03.30 -  Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor  

 - Anexa  3.10.2 - cap.70.02.05 - Alimentare cu apă şi amenajări Hidrotehnice 

 - Anexa  3.10.2.1- cap.70.02.05.01- Alimentare cu apă 

 - Anexa  3.10.3 - cap.70.02.50 - Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 

comunale 

  - Anexa 3.11 - capitol bugetar 74.02 - Protecţia Mediului  

 - Anexa  3.11.1 - cap 74.02.05 -  Salubritate şi gestiunea deşeurilor; 

 - Anexa  3.11.1.1- cap 74.02.05.01-  Salubritate; 

  - Anexa 3.11.2  -  cap.74.02.06 -  Canalizare şi tratarea apelor reziduale 

 - Anexa 3.12  - capitol bugeta 84.02  -  Transporturi 

 - Anexa 3.12.1 - cap.84.02.03   -  Transport rutier 

 - Anexa 3.12.1.1 - cap.84.02.03.03 -  Străzi 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate parţial din venituri 

proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,din care: 

 

 - Anexa 3.13 - capitol bugetar 67.10 - Cultură, recreere şi religie 

 - Anexa 3.13.1 - cap.67.10.03.30 - Alte servicii culturale – Centrul Cultural Nicolae 

Bălcescu 

 

 Art. 5. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, din care : 

 

 - Anexa 3.14 - centralizator  - credite externe 

 - Anexa 3.14.1 - cap. 70.06   -  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  

 - Anexa 3.14.2 - cap. 70.06.03   -  Locuinţe  

 - Anexa 3.14.3 - cap.70.06.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinţe 
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 Art. 6. Se aprobă Listele de investiţii aferente unităţilor aflate în subordinea Consiliului Local 

sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

    - anexa nr. 4  „Lista de investiţii a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti” 

- anexa nr. 5    ,,Lista de investiţii a D.G.I.T.L. Sector 4” 

- anexa nr. 6    ,,Lista de investiţii a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4” 

- anexa nr. 7    ,,Lista de investiţii a A.S.L.G. Sector 4” 

- anexa nr. 8     „Lista de investiţii a Politiei Locale Sector 4” 

- anexa nr. 9    ,,Lista de investiţii a Administraţiei Domeniului Public Sector 4” 

- anexa nr. 10   „Lista de investiţii a Centrului Medico - Social  Sf.Andrei „ 

 

 Art. 7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

instituţiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local, Documente-Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 07.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 166/07.11.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Regulamentului – cadru, a caietului de sarcini precum şi a  

contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului 

public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, a 

parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copii din Sectorul 4 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 

- Raportul Direcţiei Investiţii şi Achiziţii publice nr. 1578/05.11.2013, 

- Prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

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

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/2004, privind aprobarea reglementărilor – cadru de 

aplicare a O.G. nr. 71/2002. 

- Prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002 

- H.C.L.Sector 4 nr 111 din 04.07.2013 prin care se aproba delegarea gestiunii serviciului de 

administrare a adomeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi 

înfrumuseţarea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copii din 

Sectorul 4, 

- În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. f) si 125 din Legea 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H O T A R A S T E : 

 

Articol unic - Se respinge Regulamentul – cadru, caietul de sarcini precum şi Contractul - 

cadru de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public şi privat pentru 

activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor 

publice, a locurilor de joacă pentru copii din Sectorul 4. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 07.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 167/07.11.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea regulamentului - cadru de delegare a gestiunii serviciului public de 

administrare a domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi 

înfrumuseţare a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru 

copii din Sectorul 4, precum şi a caietului de sarcini şi a contractului cadru de delegare a 

gestiunii 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 

- Raportul Direcţiei Investiţii şi Achiziţii publice nr. 1578/05.11.2013, 

- Prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

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

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/2004, privind aprobarea reglementărilor – cadru de 

aplicare a O.G. nr. 71/2002. 

- Prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare 

- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002 

- H.C.L.Sector 4 nr. 111 din 04.07.2013 prin care se aprobă delegarea gestiunii serviciului de 

administrare a adomeniului public si privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi 

înfrumuseţarea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copii din 

Sectorul 4, 

- În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. f) şi 125 din Legea 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă regulamentul cadru de delegare a gestiunii serviciului public de 

administrare a domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi 
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înfrumuseţare a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copii din 

Sectorul 4, conform Anexei 1. 

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public 

şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, a parcurilor şi 

grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copii din Sectorul 4, conform Anexei 2 

Art.3. Se aprobă contractul - cadru de delegare a gestiunii serviciului public de administrare 

a domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor 

verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copii din Sectorul 4, conform 

Anexei 3. 

Art.4. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice şi Direcţia Economică  vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

07.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 168/07.11.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind trecerea imobilului în suprafaţă de 1401 m
2
 şi a terenului aferent, situat în incinta Colegiului 

Tehnic ,,Miron Nicolescu’’ din B-dul Metalurgiei nr.89 Sector 4 Bucureşti, 

din administrarea Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 în administrarea Consiliului 

Local Sector 4 şi atribuirea în folosinţă gratuită Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila’’ 

Bucureşti 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

Ţinând seama de Referatul de specialitate nr.5284/21.11.2013 întocmit de Administraţia 

Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4;  

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

Luând în considerare acordul Consiliului de Administraţie al Colegiului Tehnic ,,Miron 

Nicolescu’’comunicat prin adresa nr.2798/11.11.2013; 

Luând act de aprobarea Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti comunicat prin adresa nr.27383/19.11.2013; 

Ţinând seama de art.112 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale; 

În temeiul prevederilor art.45 alin. (3) şi art. 81 alin.(2) lit.,,f’’şi alin.(4) din Legea nr.215/2001 

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

Consiliul Local Sector 4 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă transmiterea imobilului (parter + etaj), inclusiv terenul aferent, în suprafaţă 

de 1401 m
2
, aflat în incinta Colegiului Tehnic ,,Miron Nicolescu’’ din B-dul Metalurgiei nr.89 Sector 4, 

Bucureşti din administrarea Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 în administrarea 

Consiliului Local Sector 4. 

 

Art.2 Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în folosinţa Universităţii 

de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila’’Bucureşti, cu titlu gratuit – pe perioadă nedeterminată – a 

imobilului (parter + etaj) situat în B-dul Metalurgiei nr.89 Sector 4, Bucuresti, având suprafaţa totală 

de 1401 m
2
 şi a terenului aferent.  
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- În această locaţie îşi vor desfăşura activitatea de învăţământ facultăţile din cadrul  

Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila’’ Bucureşti. 

 

 Art.3 Predarea-primirea acestui imobil se va face prin proces-verbal încheiat între 

reprezentanţii Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 şi reprezentanţii Universităţii 

de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila’’ Bucureşti. 

 

Art.4 Cheltuielile generate pentru folosinţa şi întreţinerea acestui spaţiu vor fi suportate 

integral de către Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila’’ Bucureşti.  

 

 Art.5 Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor cuprinse la art.2 din prezenta, se 

împuterniceşte Viceprimarul Sectorului 4 să încheie un protocol de colaborare cu Universitatea de 

Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila’’ Bucureşti.  

 

Art.6 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Administraţia Şcolilor, 

Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 şi Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila’’Bucureşti 

vor duce la îndeplinire prezenta, conform competenţelor.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 169/28.11.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.168/07.11.2013 privind 

aprobarea regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a 

domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumsețare a 

zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copiii din Sectorul 

4, precum și a caietului de sarcini și a contractului cadru de delegare a gestiunii 

 

 Ținând seama de Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4, 

 Luând act de rapoartele de specialitate ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Sectorului 4; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.168/07.11.2013; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) și art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1 Cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 

nr.168/07.11.2013 privind aprobarea regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciului public 

de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere și 

înfrumsețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copiii din 

Sectorul 4, precum și a caietului de sarcini și a contractului cadru de delegare a gestiunii. 

 

 Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia Investiții și Achiziții 

Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 170/28.11.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea servirii mesei de către copiii şcolarizaţi la Şcoala Specială „Sfântul 

Nicolae” din sectorul 4 la Centrul de Zi „Harap Alb” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 

Luând în considerare Referatul de Specialitate cu nr.128189/11.11.2013 al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - Sector 4; 

Văzând expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4, precum şi rapoartele comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

Având în vedere prevederile art.54 alin.(3) din Ordinul nr.5573/2011 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi functionare a învăţământului special şi special integrat, precum şi 

în baza art.1 alin.(1) şi alin.(2) lit.a), b), e) din Anexa 1 la H.G. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului; 

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.n) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 4:  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă servirea mesei de către copiii şcolarizaţi la Şcoala Specială ,,Sfântul 

Nicolae’’ din Sectorul 4 la Centrul de Zi ,,Harap Alb’’ al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 4, în perioada anului şcolar, în conformitate cu planul de şcolarizare al 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti aprobat, variabil anual. 

 Art.2 Secretarul Sectorului 4, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4 precum şi, Şcoala Specială ,,Sfântul Nicolae” din Sectorul 4 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 171/28.11.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităţilor de 

învăţământ de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare, pentru anul 

şcolar 2013-2014 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 precum şi Referatul de 

Specialitate nr.5332/25.11.2013, întocmit de Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul art.107 alin.(2) şi (3) din Legea nr.1/2011 privind educaţia naţională; 

 Ţinând cont de Ordinul M.E.C.T.S. nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 

 În conformitate cu prevederile cuprinse în art.45 alin. (1) şi art. 81 alin.(2) lit. j) şi alin.(4) din 

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

ulterioare.  

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă Metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităţilor de 

învăţământ de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare, pentru anul şcolar  

2013-2014, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Administraţia Şcolilor, 

Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competentelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 172/28.11.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind derularea proiectului „Îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârstă, 

dependente şi parţial dependente din Sectorul 4” 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

Luând în considerare raportul de specialitate nr. D/89/12.11.2013 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4, precum şi Expunerea de motive a Viceprimarului  

Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile art. 1, alin 1, art.8 şi art.12 din  din Legea nr. 17/2000, 

republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data 01.01.2014 se aprobă derularea proiectului, perioada ianuarie 2014 – 

decembrie 2014, „Îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârstă, dependente şi 

parţial dependente din sectorul 4”, proiect destinat persoanelor dependente sau parţial 

dependente cu probleme sociale de pe raza sectorului 4 care prezintă diferite afecţiuni medicale. 

 Art.2. Se aprobă bugetul proiectului „Îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în 

vârstă, dependente şi parţial dependente din sectorul 4”, potrivit Anexei 1. 

 Art.3. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 4 să întocmească toate documentele necesare implementării, derulării şi 

finanţării proiectului „Îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârstă, dependente 

şi parţial dependente din sectorul 4” 

 Art.4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreună cu Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 prin compartimentele sale de specialitate vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 173/28.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea închirierii unor spații din incinta Spitalului Clinic de Urgență pentru copii 

“MARIA SKLODOSKA CURIE” precum și stabilirea unei cote-părți alocate spitalului 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

Luând în consideraţie Referatul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 4 

nr.366/27.11.2013; 

Văzând  rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

În temeiul prevederilor art.14 și 16 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 

publică cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu dispoziţiile art.45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin.(2) lit. „j” și alin.(4) din 

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

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă închirierea spațiilor din incinta Spitalului Clinic de Urgență pentru copii 

”MARIA SKLODOWSKA CURIE”, iar contractul de închiriere va fi redactat și semnat de conducerea 

spitalului și va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului 

și necesităților acestuia. 

 

Art. 2. Se aprobă încasarea cotei de 50% de către Spitalul Clinic de Urgență pentru copii 

”MARIA SKLODOWSKA CURIE” din contractele de închiriere, restul cotei obținut din închirierea 

spațiilor, se face venit la bugetul local. 

 

Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Spitalul Clinic de Urgență pentru copii 

”MARIA SKLODOWSKA CURIE”, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competențelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 174/28.11.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea regulamentului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a 

domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a 

zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copiii din Sectorul 

4, precum şi a caietului de sarcini şi a contractului de delegare a gestiunii 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 

- Raportul Direcţiei Investiţii şi Achiziţii publice nr. 1714/28.11.2013, 

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 ; 

- Prevederile Ordonantei de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

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

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/2004, privind aprobarea reglementărilor – cadru de 

aplicare a O.G. nr. 71/2002. 

- Prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002 

- H.C.L.Sector 4 nr 111 din 04.07.2013 prin care se aprobă delegarea gestiunii serviciului de 

administrare a domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi 

înfrumuseţarea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copii din 

Sectorul 4, 

- În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. f) şi 125 din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă regulamentul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a 

domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor 
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verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copiii din Sectorul 4, conform 

Anexei 1. 

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public 

şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, a parcurilor şi 

grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copiii din Sectorul 4, conform Anexei 2 

Art.3. Se aprobă contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a 

domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor 

verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copiii din Sectorul 4, conform 

Anexei 3. 

Art.4. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice şi Direcţia Economică  vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 175/28.11.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea titlului Hotărârii Consiliului Local nr. 135/29.08.2013 privind delimitarea 

suprafeţelor imobilelor aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 4 

 

Văzând Referatul de Specialitate cu nr. 129229/13.11.2013 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - Sector 4; 

Având în vedere expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

În baza Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.14/27.01.2005 de înfiinţare a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, ca instituţie cu personalitate juridică, a Hotărârii 

Consiliului Local nr.17/25.02.2010 privind preluarea în administrare a creşelor de pe raza sectorului 

4 de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4, precum şi a 

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.32/27.08.1998 privind transferul instituţiilor de ocrotire în 

subordinea Consiliului Local al sectorului 4; 

Ţinând seama de prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/13.03.1996 

republicată, precum şi de cele ale H.C.G.M.B nr.186/08.05.2008 privind însuşirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(3) şi art.81 alin.(2) lit.f), alin.(4) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei se modifică titlul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 

nr. 135/29.08.2013, prin înlocuirea sintagmei „proprietate privată a Municipiului Bucureşti” cu 

sintagma „proprietate publică a Municipiului Bucureşti” 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 135/29.08.2013, 

rămân neschimbate. 

 Art.3. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 176/28.11.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea anexei 2 la regulamentul de 

desfăşurare a activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul 

sectorului 4 

 

 Consiliul Local Sector 4 

 Având în vedere: 

  - Referatul de specialitate nr.P.7.2./788/19.11.2013 precum şi expunerea de motive a 

Viceprimarului sectorului 4; 

 - Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4; 

  - H.C.G.M.B. nr.118/2004 privind exercitarea activităţii de comercializare pe principalele reţele 

stradale; 

  - O.G.99/2000 republicată, modificată şi completată privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă; 

  - H.G.nr.333/2003 şi a Legii nr.650/2002 de aprobare a O.G.nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

  - H.G.348/2004 modificată şi completată privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii 

de piaţă în unele zone publice; 

  - În temeiul prevederilor Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi 

comerciale ilicite, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit.r şi alin.4 din Legea nr.215/2001 republicată,   

modificată şi completată, privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Începând cu data prezentei se modifică art.2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 4 

nr.22/29.02.2012 privind actele necesare pentru obţinerea acordului de funcţionare, conform Anexei 

ce face parte integrantă din această hotărâre. 

 Art. 2 Celelalte prevederi cuprinse în Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.22/29.02.2012, 

rămân neschimbate. 
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 Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Poliţia Locală a Sectorului 4, Direcţia de 

Control împreună cu toţi agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza sectorului 4 vor 

respecta şi vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 177/28.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind introducerea unei Taxe Speciale pentru recuperarea costurilor cu salubrizarea, igienizarea şi 

îngrădirea corespunzătoare a imobilelor proprietate privată, abandonate, în vederea îndeplinirii 

obligaţiilor ce decurg din Legea nr. 211/2011, privind gestionarea deşeurilor precum şi prestarea 

unor servicii de calitate cetăţenilor 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând în considerare Referatul de Specialitate nr. 1383/21.10.2013 al Direcţiei Protecţia 

Mediului din cadrul Poliţiei Locale Sector 4; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor O.U.G. nr.195/2005 actualizată privind protecţia mediului, aprobată prin 

Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr.211/2011, privind 

regimul deşeurilor, prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 

prevederile Legii 215/2001, republicată, actualizată, privind administraţia publică locală, a art. 282 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile 

H.G. nr.44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În baza dispoziţiilor art. 45 alin.(2)  coroborat cu art. 81 alin (2) lit. ,,d’’ din Legea nr.215/2001, 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă introducerea taxei speciale pentru recuperarea costurilor cu salubrizarea, 

igienizarea şi îngrădirea corespunzătoare a imobilelor proprietate privată, abandonate, în vederea 

îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din Legea nr.211/2011, privind gestionarea deşeurilor precum şi 

prestarea unor servicii de calitate cetăţenilor. 

 

 Art.2(1) Taxa specială se calculează prin însumarea costurilor lucrărilor executate, potrivit 

tarifelor/ lucrări, aprobate la nivelul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, cu respectarea 

prevederilor legale, precum şi cele prevăzute în Anexa care face parte din prezenta hotărâre. 
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 (2) Se aprobă Normele de aplicare a Taxei Speciale pentru recuperarea costurilor cu 

salubrizarea, igienizarea şi îngrădirea corespunzătoare a imobilelor proprietate privată, abandonate, 

în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din Legea nr.211/2011, privind gestionarea deşeurilor 

precum şi prestarea unor servicii de calitate cetăţenilor, prevăzute în Anexa de la alineatul 

precedent. 

 

 (3) Încasarea taxei speciale prevăzute la art.1 se face prin Direcţia Generală de Taxe şi 

Impozite Locale Sector 4, cu respectarea prevederilor ce se regăsesc în Anexa de la art.2(1). 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia Protecţia Mediului 

din cadrul Poliţiei Locale Sector 4 şi Direcţia Generală de Taxe şi Impozite Locale Sector 4, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 178/28.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-nei STOICA CLAUDIA, în suprafaţă de 

55,07 mp., situat în STR.HUEDIN nr.7, BL.2, ET.P, SC.1, AP.1. 

sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările si completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcţiune acces din exterior, 

pentru teren cotă indiviză a blocului (trotuarul de gardă) situat în str.Huedin nr.7, bl.2, et.P, sc.1, 

ap.1. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 179/28.11.2013 

 



158 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

P R O I E C T  

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-lui Gulea Banutu, în suprafaţă de 

33,55mp., situat în ŞOS. OLTENIŢEI nr.218, BL.1, ET.P, SC.1, AP.6. 

sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcţiune acces din exterior, 

pentru teren cotă indiviză a blocului (trotuarul de gardă) situat în şos.Oltenitei nr.218, bl.1, et.P, sc.1, 

ap.6. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 180/28.11.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-lui Abrudan Mihai, în suprafaţă de 66,0 

mp., situat în B-DUL GHEORGHE ŞINCAI nr.11, BL.4, ET.P, SC.1, AP.29. 

sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protectia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenesti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru functiune acces din exterior, 

pe un teren cotă indiviză a blocului (trotuarul de gardă) situat în b-dul Gheorghe Şincai nr.11, bl.4, 

et.P, sc.1, ap.29. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 181/28.11.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

hala şi spaţii birou, pentru teren proprietatea d-lui Ioniţă Radu şi Ioniţă Lavinia, în suprafaţă 

de 540,0 mp., situat în ŞOS. BERCENI nr.94 

sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcţiune hală şi spaţii birou, pe 

un teren situat în Str. Berceni nr.94 Sector 4. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 182/28.11.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

supraetajare staţie benzină P+4
 
 E şi concesionare teren, pentru teren proprietatea SC VOEST 

AUTOIMPEX SRL, în suprafaţă de 146,0 mp. şi teren domeniul privat al mun. Bucureşti, în 

suprafaţă de 287,76mp, situat în CAL. ŞERBAN VODĂ nr.280 

sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcţiune supraetajare staţie 

benzină P+4 E, pe un teren situat în Cal. Şerban Vodă nr.280 Sector 4. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 183/28.11.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL S+ P+5
 
E + 6 E ieşit în consolă, pentru teren proprietatea SC 

CONCURENT REAL INVESTMENTS, în suprafaţă de 778,30mp, situat  

în Splaiul Unirii nr.66-68 ;str. Între Gârle nr.1, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000. 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru complex multifuncţional pentru teren 

situat în Splaiul Unirii nr.66-68, str. Între Gârle nr.1. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
Daniel BĂLUŢĂ 

 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 184/28.11.2013 

 

- SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 

01.12.2013 – 31.12.2013 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere referatul Secretarului sectorului 4; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin 1 lit „a” din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 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 administraţia 

publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic- Se alege domnul Dan Bogdan DELEGEANU în funcţia de preşedinte de 

şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 01.12.2013-31.12.2013. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.11.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 185/28.11.2013 
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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 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 

Direcţiei Economice şi Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

       Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, ale Deciziei nr. 

3259/19.11.2013 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate, ale Deciziei nr. 34/15.01.2013 privind repartizarea cotelor 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2013, precum şi 

prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea  nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală 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 823.813,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 815.128,00 mii lei 

la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2013,  în sumă de 80.431,00 mii lei, 

la cheltuieli şi la venituri în sumă de 80.431,00 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 

11/02 cu Anexele 2, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 164  

Data: 28.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34/29.08.2013 

privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor 

şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare 

şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ; 

             Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere:  

- H.C.L. Sector 6 nr. 5/31.01.2013 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui 

Mihăilescu Ion Bogdan; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 144/31.10.2013 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-

lui Jicman Liviu Sebastian;  

- Prevederile art. 5 şi următoarele din H.G. nr. 1153/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 

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

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se modifică Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34/29.08.2013 

în sensul că dl consilier Jicman Liviu Sebastian se înlocuieşte cu d-na consilier Petrescu Conona şi 

dl consilier Mihăilescu Ion Bogdan se înlocuieşte cu dl consilier Gheorghe Iulian. 

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34/29.08.2013 rămân 

neschimbate. 

Art. 3. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 165 

Data: 28.11.2013 
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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 constituirea Comisiei Consiliului Local Sector 6 de analiză şi verificare în vederea elaborării 

planului de management pentru “Centrul Cultural European Favorit” 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Grupului de consilieri U.S.L. şi Raportul de 

specialitate al Grupului de consilieri U.S.L;  

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de adresa Centrului Cultural European Sector 6 nr. 1308/21.11.2013; 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă constituirea Comisiei Consiliului Local Sector 6 de analiză şi verificare în 

vederea elaborării planului de management pentru “Centrul Cultural European Favorit”. 

Art. 2. (1) Comisia va avea în componenţă 6 membri desemnaţi prin vot de către Consiliul 

Local Sector 6 şi 1 membru desemnat de către Centrul Cultural European Sector 6. 

(2) Comisia va avea următoarea componenţă: 

Consilier local: Sorin Stan 

Consilier local: Niculaie Bordei 

Consilier local: Manuel Avramescu 

Consilier local: Florentina Gaspar 

Consilier local: Valeria Iacobescu 

Consilier local: Oliviu Lucian Orhei 

Reprezentant Centrul Cultural European Sector 6: Cosmin Teleaşă 

Art. 3. În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei, comisia va propune 

Consiliului Local Sector 6 un plan de management pentru “Centrul Cultural European Favorit”. 
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Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi membrii comisiei vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 166 

Data: 28.11.2013 
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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 trecerea imobilului “Spitalul de Copii Cotroceni” (Corp 1 şi Corp 2), situat în Splaiul 

Independenţei nr. 200, Sector 6, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local 

al Sectorului 6 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

          Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Patrimoniu şi Registru Agricol din cadrul Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale 

Arhitect - Şef; 

          Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6; 

          În temeiul art. 45 alin. (1), art. 36 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) şi lit. n) din Legea nr. 

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

          Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

                

        Art. 1. Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a imobilului “Spitalul de Copii 

Cotroceni” (Corp 1 şi Corp 2), în suprafaţă de 1257,00 m.p., situat în Splaiul Independenţei nr. 200, 

Sector 6, Bucureşti, conform planurilor anexă ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art. 2. Predarea – preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces - verbal 

de predare-primire. 

        Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Compartimentul Patrimoniu şi Registru Agricol din cadrul 

Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale Arhitect-Şef şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                     (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

              

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 167 

Data: 28.11.2013 

 

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

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Administrare a 

Fondului Locativ Sector 6 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de Specialitate al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ 

Sector 6; 

 Văzând Rapoartele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Hotărârii Consilului Local Sector 6 nr. 142/26.09.2013 privind aprobarea 

Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

     

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Administrare a 

Fondului Locativ Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Admnistrare a Fondului 

Locativ Sector 6 aprobat prin H.C.L. Sector 6 nr. 109/04.07.2013 îşi încetează aplicabilitatea  odată  

cu aprobarea prezentei hotărâri. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Administare a Fondului Locativ Sector 6 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunostinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 168 

Data: 28.11.2013 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 234/2005 

privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru locuinţele 

din cartierul „Constantin Brâncuşi” 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de Specialitate al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ 

Sector 6; 

 Văzând Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor şi ale art. 1798 din Codul Civil, republicat şi actualizat; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

     

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 234/2005 privind aprobarea 

modelului de contract de închiriere pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”, astfel cum a 

fost modificată prin Hotărârea Consilului Local al Sectorului 6 nr. 61/2010 şi prin Hotărârea 

Consilului Local al Sectorului 6 nr. 160/2013, prin înlocuirea Anexei acesteia (Contract de Închiriere 

pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tinerii de până în 35 de ani) cu Anexa la prezenta 

hotărâre. 

  Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 234/2005, astfel cum a fost modificată prin 

H.C.L. Sector 6 nr. 61/2010 şi prin H.C.L. Sector 6 nr. 160/2013, rămân neschimbate. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Administare a Fondului Locativ Sector 6 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunostinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 169 

Data: 28.11.2013 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

-privind aprobarea modelului de contract pentru prelungirea termenului de locaţiune a 

contractelor de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe sociale din Strada 

Dealul Ţugulea nr. 27, Sector 6  

-privind aprobarea contractului de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe 

sociale din Strada Dealul Tugulea nr. 27, Sector 6 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de Specialitate al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ 

Sector 6; 

 Văzând Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 114/1996 - Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriilor pentru spaţiile cu 

destinaţia de locuinţă; 

- Codul Civil; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modelul de contract privind prelungirea termenului de locaţiune pentru 

locuinţele cu destinaţia de locuinţe sociale situate în strada Dealul Ţugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B 

pentru o perioadă de 2 ani, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modelul de contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de 

locuinţe sociale situate în str. Dealul Tugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B, prevăzut în Anexa nr. 2  care 

face parte din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, H.C.L.Sector 6 nr. 12/29.01.2009 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Administare a Fondului Locativ Sector 6 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
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(2) Comunicarea şi aducerea la cunostinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 170 

Data: 28.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru 

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Şcoala Postliceală de antrenori ,,Ioan Kunst Ghermănescu”, 

Grădiniţa cu program normal şi prelungit ,,Alegra” şi Grădiniţa ,,Planeta Copiilor” la unităţi de 

învăţământ particulare 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei 

Naţionale, a adresei Şcolii Postliceale de antrenori ,,Ioan Kunst Ghermănescu” cu nr. 32 din 

28.10.2013 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 6772 din data de 01.11.2013, 

a Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5197 din data de 03.10.2013, a adresei Grădiniţei cu 

program normal şi prelungit ,,Alegra” din data de 04.11.2013 înregistrată la sediul Administraţiei 

Şcolilor Sector 6 cu nr. 6811 din data de 04.11.2013, a Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 

5188 din data de 03.10.2013 şi a adresei Grădiniţei ,,Planeta Copiilor” cu nr. 90 din data de 

11.10.2013 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 6773 din data de 01.11.2013, 

a Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3230 din data de 13.02.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

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

Consiliul  Local  Sector  6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se modifică şi se completează Anexa la H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 

pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe 

raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 – 2014 în sensul că la unităţile de 

învăţământ particulare se adaugă Şcoala Postliceală de antrenori ,,Ioan Kunst Ghermănescu” cu 

sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Constantin Noica, nr. 140, Sector 6, Grădiniţa cu program normal 

şi prelungit ,,Alegra” cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Finta, nr. 25, Sector 6 şi Grădiniţa 

,,Planeta Copiilor” cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Gabriela Szabo, nr. 3-11, Sector 6. 
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 Art. 2 Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 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 Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.:  171                      

Data: 28.11.2013 
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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 cuantumului maxim al alocaţiei zilnice de hrană a copiilor din centrele rezidenţiale, 

centrele de zi, apartamentele sociale şi centrele sociale multifuncţionale aflate în structura 

D.G.A.S.P.C. Sector 6 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

             Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

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

completările ulterioare; 

-  Prevederile art. 3 din H.G. nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de 

hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul maxim al alocaţiei zilnice de hrană  a copiilor din centrele 

rezidenţiale, centrele de zi, apartamentele sociale şi centrele sociale multifuncţionale aflate în 

structura D.G.A.S.P.C. Sector 6, după cum urmează: 
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Nr. 

crt. 

Centrul Cuantum prezent Cuantum propus 

1 Complex de Servicii -Apartamente de Tip 

Familial 

16 lei 18 lei 

2 Centrul de Primire şi Evaluare în Regim 

de Urgenţă Arlechino” 

16 lei 18 lei 

3 Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi 

„Domniţa Bălaşa” 

12 lei 14 lei 

4 Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi 

„Sfântul Andrei” 

12 lei 14 lei 

5 Centrul de Zi pentru Copiii Străzii 

„Speranţa” 

10 lei 14 lei 

6 Centrul Social Multifuncţional „Neghiniţă” 9 lei 11 lei 

7 Centrul Social Multifuncţional „Harap Alb” 9 lei 11 lei 

8 Centrul Social Multifuncţional „Pinochio” 9 lei 11 lei 

 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 172 

Data: 28.11.2013 
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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 baremelor de dotare, duratelor de utilizare şi normativelor valorice de cheltuieli 

pentru cazarmament, echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire, jucării, 

materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive pentru copiii daţi 

în plasament la asistenţi maternali profesionişti 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a  asistenţei sociale; 

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

- prevederile art. 1 punctul 63 din Legea nr. 257/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă baremele de dotare, duratele de utilizare şi normativele valorice de 

cheltuieli pentru cazarmament, echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire, jucării, materiale 

igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive pentru copiii daţi în plasament la asistenţi 

maternali profesionişti, astfel: 
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 0-1 an 1-3 ani 3-7 ani 7-14 ani 14-18 

ani 

18 ani 

ECHIPAMENT 84,42 92,54 83,96 89,46 96,79 96,79 

IGIENICO-SANITARE 73,03 91,55 76,65 76,65 76,65 76,65 

RECHIZITE SI JUCARII 6,86 14,25 41,76 35,20 23,05 14,28 

SCUTECE 164,25 118,02 68,13 68,13 68,13 68,13 

INTREŢINERE+MEDICAMENTE 128 128 128 128 128 128 

ALOCAŢIE DE HRANĂ 270 270 330 330 330 330 

CAZARMAMENT 21,57 21,57 13,23 13,23 13,23 13,23 

TOTAL 748,13 735,93 741,73 672,54 667,72 658,95 

TOTAL SUMA COPII CU 

HANDICAP 

   740,67 735,85 727,08 

 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 173 

Data: 28.11.2013 
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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 Fulga Adrian nr. 15”, 

Sector 6, pentru remodelare şi extindere imobil cu funcţiunea de locuinţă 

pe un teren în suprafaţă de 164 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

         Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Fulga Adrian nr. 15”,  Sector 6; 

        Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

25303/9/1 din 05/08/2013 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

         Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea 

prelungită în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012;           

             În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera 

e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

            Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 
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             Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Fulga Adrian nr. 15”, Sector 6, pentru 

remodelare şi extindere imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 164 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

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

construire. 

            Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

            Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 174 

Data: 28.11.2013 
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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 Cătinei nr. 52”, Sector 6 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 249 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

         Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Cătinei nr. 52”,  Sector 6; 

        Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 3166/2/3 

din 26/03/2012 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

         Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea 

prelungită în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012;           

             În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera 

e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

              Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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             Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Cătinei nr. 52”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 249 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 

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

construire. 

            Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

             Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 175 

Data: 28.11.2013 
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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 – “Drumul Sării nr. 17”, Sector 6 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 366,19 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

          Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Drumul Sării nr. 17”,  Sector 6; 

          Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

15609/8/1 din 15/07/2013 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

           Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea 

prelungită în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012;           

             În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera 

e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

             Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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             Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Drumul Sării nr. 17”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 366,19 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

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

construire. 

             Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

             Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 176 

Data: 28.11.2013 
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SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE 

AUTORITATEA MUNICIPALĂ DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE    

BUCUREŞTI 
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