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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.1064 din 07.x.2013 

 

 Având în vedere Nota nr.21929/30.09.2013 a Direcţiei Juridic prin care se propune 

încetarea activităţii Comisiei interne pentru analizarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 

10/2001 numită prin Dispoziţia Primarului General nr. 1061/12.10.2012; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 250/07.03.2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 şi dispoziţiile Legii nr. 165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 

imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; 

 În baza Cap. Ill pct. 1.1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.250/07.03.2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001; 

 În temeiul art. 61 alin.1, art.61 alin.3, art.63 alin.5 lit. "e" şi art. 68 alin.1 din Legea nr. 

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 

 

 Art. 1 – Comisia internă pentru analizarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 

10/2001 numită prin Dispoziţia Primarului General nr. 1061/12.10.2012 îşi încetează activitatea. 

 

 Art. 2 – Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Direcţia 

Juridic, Direcţia Patrimoniu, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

 Tudor TOMA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.1065 din 07.x.2013 

 

 Având în vedere Nota nr.21929/30.09.2013 a Direcţiei Juridic prin care se propune 

constituirea  Comisiei interne pentru analizarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 

10/2001; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.250/07.03.2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 şi dispoziţiile Legii nr. 165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 

imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; 

 În baza Cap. Ill pct. 1.1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 250/07.03.2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001; 

 În temeiul art. 61 alin.1, art.61 alin.3, art.63 alin.5 lit. "e" şi art. 68 alin.1 din Legea nr. 

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 

 

 Art. 1 – Se constituie Comisia internă pentru analizarea notificărilor formulate în temeiul 

Legii nr. 10/2001, în următoarea componenţă: 

 

- Doamna Viviana Catia Falan - Şef Serviciu - Direcţia Juridic; 

- Domnul Mihail Gabriel Niculescu - Consilier Juridic - Direcţia Juridic; 

- Domnul Dragoş Renaud - Şef Serviciu - Direcţia Patrimoniu 

 

 Secretariatul Comisiei interne pentru analizarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 

10/2001, va fi asigurat de doamna Carmen Badea – Referent – Direcţia Juridic şi doamna 

Nicoleta Delia Iliuţă – Consilier – Direcţia Juridic. 
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 Art.2 – Membrii Comisiei interne pentru analizarea notificărilor formulate în temeiul Legii 

nr. 10/2001 au obligaţia de a verifica, analiza şi de a se pronunţa cu privire la soluţionarea 

notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 precum şi a cererilor transmise potrivit art. 43 

din Legea nr. 165/2013. 

 

 Fişele posturilor persoanelor nominalizate la art. 1 se completează în mod corespunzător. 

 

 Art. 3 – Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Direcţia 

Juridic, Direcţia Patrimoniu, precum şi persoanele nominalizate la art 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziţii. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

 Tudor TOMA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.1066 din 07.x.2013 

 

 Având în vedere Nota nr.21929/30.09.2013 a Direcţiei Juridic prin care se propune 

constituirea Comisiei interne pentru analizarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 250/07.03.2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 şi dispoziţiile Legii nr. 165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 

imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; 

 În baza Cap. Ill pct. 1.1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 250/07.03.2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001; 

 În temeiul art. 61 alin.1, art.61 alin.3, art.63 alin.5 lit. "e" şi art. 68 alin.1 din Legea nr. 

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 

 

 Art. 1 – Se constituie Comisia internă pentru analizarea notificărilor formulate în temeiul 

Legii nr. 10/2001, în următoarea componenţă; 

 

- Domnul Marian Alexandru - Consilier Juridic - Direcţia Juridic; 

- Domnul lulian Marinescu - Consilier Juridic - Direcţia Juridic; 

- Domnul Emil lulian Toader - Expert - Direcţia Patrimoniu 

 

 Secretariatul Comisiei interne pentru analizarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 

10/2001, va fi asigurat de doamna Carmen Badea – Referent – Direcţia Juridic şi doamna 

Nicoleta Delia Iliuţă – Consilier – Direcţia Juridic. 

 

 Art.2 – Membrii Comisiei interne pentru analizarea notificărilor formulate în temeiul Legii 

nr. 10/2001 au obligaţia de a verifica, analiza şi de a se pronunţa cu privire la soluţionarea 
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notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 precum şi a cererilor transmise potrivit art. 43 

din Legea nr. 165/2013. 

 

 Fişele posturilor persoanelor nominalizate la art. 1 se completează în mod corespunzător. 

 

 Art. 3 – Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Direcţia 

Juridic, Direcţia Patrimoniu, precum şi persoanele nominalizate la art. 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziţii. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

 Tudor TOMA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.1067 din 07.x.2013 

 

 Având în vedere Nota nr.21929/30.09.2013 a Direcţiei Juridic prin care se propune 

constituirea Comisiei interne pentru analizarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.250/07.03.2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 şi dispoziţiile Legii nr. 165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 

imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; 

 În baza Cap. Ill pct. 1.1 lit. a) din Hotărârea Guvemului nr. 250/07.03.2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001; 

 În temeiul art. 61 alin.1, art.61 alin.3, art.63 alin.5 lit. "e" şi art. 68 alin.1 din Legea nr. 

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 

 

 Art. 1 – Se constituie Comisia internă pentru analizarea notificărilor formulate în temeiul 

Legii nr. 10/2001, în următoarea componenţă: 

 

- Doamna Cristina Maria Biholar - Consilier Juridic - Direcţia Juridic; 

- Doamna Roxana Rodica Miriţescu - Consilier Juridic - Direcţia Juridic; 

- Domnul George-Cristian Chioveanu - Expert - Direcţia Patrimoniu 

 

 SecretariatuI Comisiei interne pentru analizarea notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 

10/2001, va fi asigurat de doamna Carmen Badea – Referent – Direcţia Juridic şi doamna 

Nicoleta Delia Iliuţă – Consilier – Direcţia Juridic. 

 

 Art.2 – Membrii Comisiei interne pentru analizarea notificărilor formulate în temeiul Legii 

nr. 10/2001 au obligaţia de a verifica, analiza şi de a se pronunţa cu privire la soluţionarea 
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notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 precum şi a cererilor transmise potrivit art. 43 

din Legea nr. 165/2013. 

 

 Fişele posturilor persoanelor nominalizate la art. 1 se completează în mod corespunzător. 

 

 Art. 3 – Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Direcţia 

Juridic, Direcţia Patrimoniu, precum şi persoanele nominalizate la art. 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziţii. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

 Tudor TOMA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIA 

Nr.1068 / 08.x.2013 

 

Privind decizia de expropriere 

Obiectiv „Străpungere Bdul N. Grigorescu – Splai Dudescu" 

 

  Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Generală de Infrastructură şi Servicii 

Publice nr. 11022/30.08. 2013, 

 Conform art. 2 alin. 2, alin. 3 lit e), art. 7, art 8. art. 9 alin. 1, art. 18 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. 5, art. 6. art. 8 şi art. 14 

din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 aprobate prin Hotărârea de Guvern 

nr. 53/2011, 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr 35/28.02.2011 

modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 155/28.09.2012 privind 

declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică „Străpungere Bdul Nicolae Grigorescu - Splai 

Dudescu", în vederea continuării şi finalizării lucrărilor de interes public local şi aprobarea sumei 

globale estimate a despăgubirilor compusă din valorile individuale aferente acestora, 

 Având în vedere că sumele de bani aferente despăgubirii proprietarilor imobilelor afectate 

de lucrarea de utilitate publică de interes local Străpungere Bdul Nicolae Grigorescu - Splai 

Dudescu au fost consemnate în conturi deschise pe numele acestora, conform prevederilor 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 155/28.09.2012, 

 Având în vedere transmiterea către proprietari a notificării intenţiei de expropriere, 

 În temeiul art. 61 alin. 2, art. 63 alin. 1 lit. e şi art. 68 alin 1 din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Se expropriază imobilele proprietate privată menţionate în Anexa nr.1, calitatea de 

expropriator revenind Municipiului Bucureşti. De la data emiterii prezentei Dispoziţii operează de 

drept transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor afectate de lucrarea de utilitate publică 

de interes local Străpungere Bdul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu,  identificate potrivit 
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Anexei nr.1, din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a 

Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2 Prezenta Dispoziţie constituie titlu executoriu, fără alte formalităţi, pentru predarea 

bunurilor imobile identificate în Anexa nr. 1, atât împotriva celor expropriaţi cât şi împotriva celor 

care pretind orice drept legat de aceste imobile până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti 

definitive şi irevocabile cu privire la drepturile pretinse. 

 Art. 3 Prezenta Dispoziţie produce efecte şi în următoarele situaţii: 

 Persoanele expropriate nu s-au prezentat la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti în 

termenul de 20 de zile calendaristice de la data notificării, în vederea stabilirii unei juste 

despăgubiri; 

 Persoanele expropriate s-au prezentat la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti în 

termenul menţionat mai sus, dar nu au depus documente care să ateste dreptul de proprietate 

sau un alt drept asupra imobilelor expropriate; 

 Nu sunt cunoscuţi sau nu au fost identificaţi corect toţi proprietarii şi titularii altor drepturi 

asupra imobilelor expropriate; 

 Există succesiuni nedeschise sau aflate în dezbatere, precum şi succesori necunoscuţi 

asupra imobilelor expropriate; 

 Nu se ajunge la o înţelegere cu privire Ia valoarea despăgubirii pentru imobilele 

expropriate. 

 Art. 4 În baza prezentei Dispoziţii, reprezentanţii Municipiului Bucureşti vor solicita 

înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere. 

 Art. 5 În termen de 5 zile de la emiterea prezentei Dispoziţii, Primarul Municipiului 

Bucureşti va numi comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale. 

 Art. 6 Prezenta Dispoziţie produce efecte de la data emiterii şl va fi afişată la sediul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la sediul Consiliului Local al Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti, la sediul Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti şi pe 

pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti. 

 Art. 7 Contestaţiile formulate de persoanele îndreptăţite în legătură cu Dispoziţia nu 

suspendă transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor expropriate către expropriator. 

 Art. 8 Anexa nr. 1* cu imobilele expropriate face parte integrantă din prezenta Dispoziţie. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

 Tudor TOMA 

 

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

http://www.pmb.ro/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 
 

DISPOZIŢIE 

 

Nr. 1070 din 09.X.2013 

 

Privind stabilirea coeficientului de indexare a chiriilor pentru spaţii cu altă 

destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul IV 2013 

 

 Având în vedere referatul Direcţiei Venituri nr. 13073/03.10.2013; 

 

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

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

aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti precum şi abrogarea 

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

 

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

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE: 

 

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

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru tr imestrul  IV 2013 se va 

indexa cu -0,53% faţă de cel aferent trimestrului III 2013, potrivit anexei care face parte 

integrantă din dispoziţie. 

  

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

comunica Administraţiei Fondului Imobiliar şi tuturor unităţilor care administrează spaţii cu altă 

destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti coeficientul de indexare aferent trimestrului IV 2013. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TOMA TUDOR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

Direcţia Generală Economică 

Direcţia Venituri 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA NR. 1070 DIN 09.X.2013 A PRIMARULUI  

GENERAL PRIVIND INDEXAREA CHIRIILOR PENTRU SPAŢII CU ALTĂ  

DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ AFLATE ÎN  

ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI  

BUCUREŞTI, PENTRU TRIMESTRUL IV 

 

  

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

indexare a chiriilor spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul IV 2013 este de 1,64% faţă de 

nivelul chiriilor stabilite în trimestrul III 2013 potrivit următorului calcul : 

 
 
 
 

Număr 

curent 

Indicele preţurilor de consum 

pentru luna Iunie -2013 faţă 

de Mai -2013 

Indicele preţurilor de consum 

pentru luna iulie -2013 faţă de 

Iunie-2013 

Indicele preţurilor de 

consum pentru luna  

August - 2010 

faţă de Iulie -2013 

1. 100,01 99,66 99,80 

  

 

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

  

 

100,01%x99,66%x99,80=99,47% – 100% = -0,53% 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

 

Nr. 1080 din 11.X.2013 

 

Privind stabilirea coeficientului de indexare a chiriilor pentru spaţii cu altă 

destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul IV 2013 

 

 Având în vedere referatul Direcţiei Venituri nr. 13073/03.10.2013; 

 

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

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

aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti precum şi abrogarea 

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

 

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

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Se modifică anexa la Dispoziţia nr. 1070 din 09.10.2013. 

 

 Art. 2 Nivelul chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru tr imestrul  IV 2013 se va 

indexa cu -0,53% faţă de cel aferent trimestrului III 2013, potrivit anexei care face parte 

integrantă din dispoziţie. 

  

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

comunica Administraţiei Fondului Imobiliar şi tuturor unităţilor care administrează spaţii cu altă 

destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti coeficientul de indexare aferent trimestrului IV 2013. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TOMA TUDOR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

Direcţia Generală Economică 

Direcţia Venituri 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA NR. 1080 DIN 11. X.2013 A PRIMARULUI  

GENERAL PRIVIND INDEXAREA CHIRIILOR PENTRU SPAŢII CU ALTĂ  

DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ AFLATE ÎN  

ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI  

BUCUREŞTI, PENTRU TRIMESTRUL IV 

 

  

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

indexare a chiriilor spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul IV 2013 este de -0,53% faţă de 

nivelul chiriilor stabilite în trimestrul III 2013 potrivit următorului calcul : 

 
 
 
 

Număr 

curent 

Indicele preţurilor de consum 

pentru luna Iunie -2013 faţă 

de Mai -2013 

Indicele preţurilor de consum 

pentru luna iulie -2013 faţă de  

Iunie-2013 

Indicele preţurilor de 

consum pentru luna 

August - 2010 faţă de  

Iulie -2013 

1. 100,01 99,66 99,80 

  

 

 

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

  

 

 100,01%x99,66%x99,80=99,47% – 100% = -0,53% 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr. 1107 din 21.X.2013 

 

Având în vedere referatul de specialitate comun al Directiei Managementul Resurselor 

Umane şi Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism nr. 

7693/1/2130/______2013 ; 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 

publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, 

modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru 

contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură; 

Ţinând cont de prevederile art. II şi art. III din OUG nr. 68/26.07.2013 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 

publice de cultură ; 

În temeiul art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (1)  d), alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit a) şi c) şi art. 68 

alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 

 

 Art 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de management 

şi de soluţionare a contestaţiilor pentru Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Muzeul Naţional 

al Literaturii Române, Muzeul Municipiului Bucureşti - instituţii publice de cultură de interes 

local al Municipiului Bucureşti, conform Anexei* la prezenta dispoziţie, care face parte integrantă 

din aceasta. 

 Art 2 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de management şi de 

soluţionare a contestaţiilor prevăzut la art. 1 va fi adus la cunoştinţa publică prin afişarea pe 

pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti - www.pmb.ro, secţiunea Acte Normative, şi 

pe paginile de internet ale instituţiilor pentru care se organizează concursul, precum şi prin 

afişare la sediul acestora. 

http://www.pmb.ro/
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 Art 3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Direcţia 

Generală Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism, Direcţia Juridic, Direcţia 

Generală Economică,  Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Muzeul Naţional al Literaturii 

Române, Muzeul Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispoziţii. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti, 

 TOMA TUDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1126 din 28.10.2013 

 

Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii -

Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism nr. 2155 /18.10.2013 ; 

În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009 şi O.U.G. nr. 68/2013 

pentru modificarea şi completarea OUG nr. 189/2008, precum şi ale prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare 

a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 

evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului 

de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru 

instituţiile publice de cultură; 

În temeiul art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (1) d), alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit.a) şi c) şi art. 68 

alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

Art.1 Se modifică anexele la Dispoziţiile Primarului General nr. 888, 889, 890/28.08.2013 

prin înlocuirea sintagmei „2013-2016" cu sintagma „2013-2017", prin înlocuirea sintagmei 

„proiect de management" cu sintagma „plan de management", prin înlocuirea sintagmei „concurs 

de proiecte de management" cu sintagma „concurs de management". 

Art.2 Celelalte prevederi ale Dispoziţiilor Primarului General nr. 888, 889, 890/28.08.2013 

rămân neschimbate. 

Art.3 Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişarea pe pagina de 

internet a Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro) - secţiunea Acte normative şi a 

Muzeului Naţional al Literaturii Române (www.mnlr.ro). Bibliotecii Metropolitane Bucureşti 

(www.bmms.ro). Muzeului Municipiului Bucureşti (www.muzeulbucurestiului.ro) precum şi prin 

afişare la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti şi al instituţiei pentru care se organizează 

concursul. 

Art.4 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Cultură, învăţământ, Turism, Muzeul Naţional 

al Literaturii Române, Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi Muzeul Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
http://www.mnlr.ro/
http://www.bmms.ro/
http://www.muzeulbucurestiului.ro/
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vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, care se comunică şi Direcţiei 

Managementul Resurselor Umane. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TOMA TUDOR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

 

Nr. 1130 din 30.10.2013 

PRIVIND PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI PENTRU 

DESZĂPEZIREA ŞI COMBATEREA POLEIULUI  

ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI PENTRU IARNA 2013-2014 

 

Având în vedere referatul Direcţiei Generale Infrastructură şi Utilităţi Publice prin care se 

propune PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI PENTRU DESZĂPEZIREA ŞI 

COMBATEREA POLEIULUI ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI PENTRU IARNA 2013-2014; 

 În conformitate cu adresele Primăriei Sector 2 nr. 70686/15.10.2013 Primăriei Sector 3 nr. 

9422/04.10.2013, Primăriei Sector 4 nr. 33426/14.10.2013, Primăriei Sector 5 nr. 

26413/26.09.2013 adrese prin care au fost înaintate Programele de Măsuri şi Acţiuni ce urmează 

a se desfăşura pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului în Municipiul Bucureşti. 

 Văzând prevederile art.2, alin (3), lit ‖g‖ din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare 

a localităţilor cu modificările şi completările ulterioare şi art.3 alin.(1), art.8 alin.(1) din Legea 

nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit art. 59-69 din Ordinul nr. 110/2007, Anexa 1 privind aprobarea Regulamentului - 

cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 Ţinând seama de art.8 lit ‖f‖ din O.G. nr.21/2002 modificată şi aprobată prin Legea 

nr.515/2002 - privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

 În baza art. 55 şi art. 56 Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 119/2010 privind Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul Bucureşti; 

 În temeiul art. 63 alin.(l) lit. ‖d‖, art. 68 alin.(1) şi a art.85 din Legea nr. 215/2001 a 

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE: 

 

Art. 1. La nivelul Municipiului Bucureşti se va executa Programul de măsuri şi acţiuni 

privind deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru iarna 2013-2014. 

 

 Art. 2. Pentru coordonarea şi supravegherea Programului de măsuri şi acţiuni menţionat la 

art. 1, se constituie Comandamentul de deszăpezire şi combaterea poleiului, având 
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componenţa prevăzută în Anexa 1* la prezenta Dispoziţie, şi Grupa Tehnică având componenţa 

prevăzută în Anexa 2* la prezenta Dispoziţie. 

 

 Art. 3. Programul de măsuri şi acţiuni privind deszăpezirea şi combaterea poleiului 

în Municipiul Bucureşti pentru iarna 2013-2014 cuprinde Programele de deszăpezire şi 

combaterea poleiului pentru iarna 2013-2014 executate de: S.C. COMPANIA ROMPREST 

SERVICE S.A, S.C. SUPERCOM S.A, S.C. ROSAL GRUP S.A, S.C. REBU S.A, S.C. URBAN 

S.A, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, precum şi programele executate de 

R.A.T.B, R.A.D.E.T, S.C. METROREX S.A, S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A, S.C. APA 

NOVA BUCUREŞTI S.A, ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, 

ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR ŞI CREMATORIILOR UMANE, ADMINISTRAŢIA SPITALELOR 

ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI, ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR, societăţile 

comerciale ce îşi desfăşoară activitatea pe raza Sectorului 5, prevăzute în Anexa 3*. 

 

 Art. 4. Programele de deszăpezire şi combaterea poleiului pentru iarna 2013— 2014 

executate de către: S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, S.C. SUPERCOM S.A, S.C. 

ROSAL GRUP S.A, S.C. REBU S.A şi al S.C. URBAN S.A, pe arterele destinate traficului 

R.A.T.B. (inclusiv pasajelor subterane şi supraterane) şi a celor pe care se află obiective sociale 

şi de interes public se aplică imediat de la declanşarea fenomenelor meteorologice specifice şi 

se finalizează în maxim 4 ore de la încetarea acestor fenomene, aceasta reprezentând 

URGENŢA 1. 

 Tot în condiţiile URGENŢEI 1 se vor aplica şi programele efectuate de către R.A.T.B. 

Acţiunea de deszăpezire efectuată de către R.A.T.B pe căile de rulare a tramvaielor va fi strict 

coordonată împreună cu societatea care efectuează deszăpezirea în sectorul respectiv. 

 R.A.T.B va comunica prin staţiile de emisie-recepţie cu 1 oră inainte începerea 

programelor de deszăpezire precum şi punctele din care pleacă utilajele de deszăpezire. 

 

 Art. 5. Operatorii de salubrizare vor lua măsuri ca deszăpezirea şi combaterea poleiului pe 

arterele care fac legătura între arterele cu trafic R.A.T.B. şi arterele secundare să se realizeze în 

condiţiile URGENTEI 1. 

 

 Art. 6. În cadrul URGENŢEI 1, imediat după declanşarea fenomenelor meteorologice 

specifice se vor lua măsuri de către toţi operatorii care execută programe de deszăpezire şi 

combatere polei pentru a asigura accesul în siguranţă la/de la obiectivele ce deservesc servicii 

vitale pentru populaţie (sănătate, alimentaţie publică, învăţământ, asigurare energie electrică, 

termică, transport în comun, etc). 
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 Art. 7. Deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru staţiile R.A.T.B şi refugiile pietonale 

ale staţiilor R.A.T.B se execută de către operatorii de salubrizare, şi în funcţie de condiţiile meteo 

aceste prestaţii vor fi completate şi prin intervenţia R.A.T.B. Aceste prestaţii se realizează în 

cadrul URGENŢEI 1 şi se finalizează în maxim 2 ore de la încetarea fenomenelor meteorologice 

specifice. 

 În cazul neefectuării prestaţiilor menţionate se vor aplica sancţiuni conform H.C.G.M.B. nr. 

119/2010. 

 

 Art. 8 În termen de 5 zile de la promovarea prezentei Dispoziţii, R.A.T.B şi operatorii de 

salubrizare vor comunica Primăriei Municipiului Bucureşti - D.U.P, lista cu staţiile R.A.T.B şi 

refugiile pietonale ale staţiilor R.A.T.B, care vor fi supuse operaţiilor de deszăpezire şi combatere 

polei în condiţiile art. 7. 

 În cazul în care nu vor fi transmise aceste liste se consideră că ambii operatori au în 

responsabilitate execuţia deszăpezirii şi combaterii poleiului a staţiilor R.A.T.B şi refugiilor 

pietonale aferente acestora. 

 

 Art. 9. Imediat ce a fost finalizată intervenţia în cadrul URGENTEI 1, conform art.4 şi art. 6, 

S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, S.C. SUPERCOM S.A, S.C. ROSAL GRUP S.A, 

S.C. REBU S.A şi S.C. URBAN S.A, vor acţiona pe restul arterelor care nu au fost incluse în 

URGENŢA 1, străzi care nu au fost cuprinse în programele de deszăpezire executate de către 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC sector 2. 

 Această intervenţie reprezintă URGENŢA 2, care are termen de execuţie maxim 4 ore 

de la declanşarea ei. În situaţia în care fenomenele meteorologice specifice sunt foarte 

abundente sau durează foarte mult se va continua acţiunea de deszăpezire în cadrul Urgenţei 1, 

simultan cu demararea acţiunii şi în Urgenţa 2. 

 

 Art. 10. Programul de deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru iarna 2013-2014 

efectuat de către: Administaţia Domeniului Public Sector 2, prevăzute în Anexa 3 se aplică pe 

arterele cu obiective sociale (altele decât cele incluse în programul efectuat de societatea de 

salubrizare), imediat după declanşarea fenomenelor meteorologice specifice şi se finalizează în 

maxim 4 ore de la încetarea acestor fenomene. Această intervenţie reprezintă URGENŢA 1. 

 

 Art. 11. În condiţiile URGENŢEI 1 se vor aplica şi programele: R.A.D.E.T, 

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, ADMINISTRAŢIA 

CIMITIRELOR ŞI CREMATORIILOR UMANE, ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SECTOR 5, S.C. 

APA NOVA BUCUREŞTI S.A, S.C. METROREX S.A, S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A, 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR şi ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE 

BUCUREŞTI. 
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 Art. 12 Administraţia Străzilor va asigura deszăpezirea şi combaterea poleiului în toate 

parcările pe care le administrează, inclusiv căile de acces ale acestor parcări. Această 

intervenţie se va realiza în cadrul URGENŢEI 1. 

 

 Art. 13 Administraţia Străzilor şi R.A.T.B. vor interveni în cadrul Urgenţei 1 pentru 

îndepărtarea zăpezii depusă pe indicatoarele de semnalizare rutieră conform ariei de 

responsabilitate. 

 

 Art. 14. În termen de 5 zile de la promovarea prezentei Dispoziţii, operatorii de salubrizare 

vor stabili cu exactitate lista arterelor din Urgenţa 1 şi lista arterelor din Urgenţa 2, astfel încât, în 

cadrul celor 2 ugenţe să fie cuprinse toate arterele din sector, urmând a fi comunicate Primăriei 

Municipiului Bucureşti. în cazul în care nu vor fi transmise listele cu arterele menţionate pentru 

intervenţia în cadrul celor 2 Urgenţe, se va considera că toate arterele din sectorul respectiv sunt 

incluse în Urgenţa 1. 

 

 Art. 15. Toţi operatorii care execută programe de deszăpezire şi combatere polei vor 

comunica Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Utilităţi Publice, data şi ora declanşării 

precum şi data şi ora finalizării intervenţiilor în cadrul Urgenţelor 1 şi 2, sau a reluării acţiunilor 

Urgenţei 1 respectiv Urgenţei 2 în cazul precipitaţiilor abundente sau de durată. 

 

 Art. 16. Operatorii care execută programe de deszăpezire şi combatere polei vor transmite 

Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Utilităţi Publice, după fiecare intervenţie, zilnic până la 

orele 8 o copie a Registrului de Evidenţă a activităţilor de deszăpezire şi combatere polei, 

conform art. 60 Anexa I din H.C.G.M.B nr. 119/2010. 

 

 Art. 17. Operatorii de salubrizare vor încheia convenţii cu Administraţia Naţională de 

Meteorologie pentru a dispune în orice moment de prognoza meteo. 

 

 Art. 18. Activitatea de deszăpezire şi combaterea poleiului devine operativă odată cu 

apariţia primelor fenomene meteorologice specifice, dar nu mai târziu de 15.11.2013, şi va 

continua până la dispariţia fenomenelor specifice iernii, chiar dacă acestea se înregistrează după 

15.03.2014. 

 

 Art. 19. Tratamentele preventive destinate combaterii poleiului se aplică în maxim 2 ore 

de la avertizarea meteorologică, începând cu pantele, rampele, podurile şi pasajele rutiere, apoi 

celelalte artere cu trafic auto, inclusiv căile de acces la obiectivele de interes public şi social. 
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 Art. 20. Combaterea manuală a poleiului şi îndepărtarea manuala a zăpezii se execută în 

principal la trecerile de pietoni, gurile de scurgere, staţiile şi refugiile R.A.T.B, rigole, semafoare, 

etc. 

 

 Art. 21. În cazul avertizărilor meteo, privind apariţia fenomenelor specifice: ninsori/polei, 

operatorii de salubrizare, vor poziţiona utilajele specifice în locaţii uşor accesibile pe raza zonei 

de acţiune, iar în cazul rampelor şi pantelor, podurilor şi pasajelor auto în vecinătatea acestora, 

astfel încât să se permită intervenţia rapidă pe programele de deszăpezire şi combatere polei. 

 

 Art. 22. Locaţiile menţionate la art.21 vor fi cuprinse în programele de deszăpezire şi 

combatere polei efectuate de operatorii de salubrizare care vor fi transmise Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi vor fi comunicate prin staţiile de emisie recepţie şi dispeceratului Primăriei 

Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 23. Substanţele folosite pentru combaterea poleiului şi a gheţii vor fi stabilite astfel 

încât să respecte prevederile legale în vigoare şi să îndeplinească cerinţele privind protecţia 

mediului înconjurător. Modul de aplicare şi utilizare al substanţelor folosite se va face în 

conformitate cu prevederile art. 68 din Ordinul A.N.R.S.Cnr. 110/2007. 

 

 Art. 24. Persoanele fizice şi juridice vor îndepărta ţurţurii de gheaţă formaţi în urma 

fenomenelor meteorologice şi vor curăţa de zăpadă şi gheaţă trotuarele aferente imobilelor unde 

domiciliază sau îşi desfăşoară activitatea, a sediilor de firme, curţilor şi terenurilor deţinute, fără a 

depozita această zăpadă pe carosabil sau pe gurile de canal conform art. 12 din H.C.G.M.B nr. 

120/2010. 

 Art. 25. Instituţiile publice, unităţile de alimentaţie publică, pieţele, unităţile sanitare vor lua 

măsuri pentru a asigura deszăpezirea şi combaterea poleiului pe căile de acces în maxim 2 ore 

de la încetarea fenomenelor meteorologice iară a depozita această zăpadă pe carosabil sau pe 

gurile de canal. 

 

 Art. 26. În cazul apariţiei fenomenelor meteorologice specifice, toţi deţinătorii de 

autoturisme care sunt parcate pe carosabil vor lua măsuri pentru poziţionarea acestora astfel 

încât să fie permis accesul utilajelor de dezăpezire şi combatere polei. 

 

 Art. 27. În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei Dispoziţii, operatorii de 

salubrizare care desfăşoară programe de deszăpezire şi combatere polei pe raza celor 6 

sectoare ale Municipiului Bucureşti, vor transmite Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia 

Utilităţi Publice, listele cu arterele/trotuarele pentru care se execută programe de deszăpezire 

conform Cap.IV, Art. 5, alin. 2, lit. g, din H.C.G.M.B. nr. 120/2010 şi trotuarele aferente azilelor de 

bătrâni, centrelor de copii, căminelor şi adăposturilor sociale, şcolilor speciale. 
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 Art. 28. În cazul unor ninsori abundente, sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore, 

se va interveni cu utilaje de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă 

transportul în comun şi a străzilor pe care se află instituţiile publice respectiv: şcoli, spitale, pieţe 

agroalimentare, staţii de salvare, unităţi de pompieri etc. Pentru a asigura circulaţia rutieră pe 

toată partea carosabilă, după încetarea fenomenelor meteorologice, se va acţiona pe toată 

platforma drumului, acţiune ce va beneficia de sprijinul brigăzii poliţiei rutiere şi al poliţiei locale a 

Municipiului Bucureşti şi a sectoarelor 1-6. 

 

 Art. 29. Pentru punerea în aplicare a art.26, fiecare operator de salubrizare va stabili un 

maxim de trei trasee specifice care să asigure accesul la serviciile de urgenţă (pompieri, salvare, 

spitale, etc). 

 

 Art. 30. Toate comunicările membrilor Comandamentului, Grupei Tehnice, operatorilor de 

salubritate, celorlalţi participanţi la programul de deszăpezire şi combatere polei, care se fac în 

regim de urgenţă, vor f i  efectuate prin staţiile de emisie recepţie. 

 

 Art. 31. Operatorii de salubrizare care desfăşoară programele mai sus menţionate au 

obligaţia de a asigura un număr minim de 10 utilaje specifice (inscripţionate în mod distinct) 

pentru intervenţii punctuale solicitate de echipajele de urgenţă (poliţie, salvare, SMURD, 

pompieri, descarcerare, servicii de utilitate publică). Aceste utilaje nu vor fi incluse în execuţia 

programelor. 

 

 Art. 32. Operatorii de salubrizare au obligaţia de a asigura parcul auto astfel încât utilajele 

specifice să poată interveni atât în condiţiile prevăzute de URGENŢA 1 cât şi în cele din 

URGENŢA 2. 

 Art. 33. Utilajele de deszăpezire şi combaterea poleiului aparţinând operatorilor care 

efectuează prestaţii pentru agenţii economici vor fi inscripţionate în mod corespunzător şi nu vor fi 

incluse în programele pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului pe arterele publice. 

 

 Art. 34. Operaţiunile de încărcare, transport, descărcare şi depozitare a zăpezii şi a gheţii 

se realizează concomitent cu operaţiile de deszăpezire şi combatere polei şi se finalizează în 

maxim 8 ore de la terminarea URGENŢEI 2 - aceasta reprezentând ETAPA a 3-a de acţiune. 

 

 Art. 35. Se aprobă verificarea la bazele de deszăpezire şi combaterea poleiului efectuată 

de către personalul din cadrul Direcţiei Utilităţi Publice conform Regulamentului din Anexa 4*. 

 

 Art. 36. Primăria Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control 

a Municipiului Bucureşti - Direcţia Control şi Direcţia Utilităţi Publice va verifica modul de 

respectare în teren a programelor de deszăpezire şi combaterea poleiului de la art. 3, 

întocmindu-se fişa de control, conform Anexei 5*. 

 

 Art. 37. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, DIRECŢIA UTILITĂŢI PUBLICE, 

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ ŞI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - 
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DIRECŢIA CONTROL, PRIMĂRIILE SECTOARELOR 1-6 - prin Direcţiile de Specialitate, 

POLIŢIA LOCALĂ a SECTOARELOR 1-6, S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., S.C. 

REBU S.A., S.C. SUPERCOM S.A., S.C. ROSAL GRUP S.A, S.C. URBAN S.A., 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, R.A.T.B., R.A.D.E.T., S.C. LUXTEN 

LIGHTING COMPANY S.A., S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A., ADIMINSTRAŢIA LACURI, 

PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR ŞI CREMATORIILOR 

UMANE, S.C. METROREX S.A, ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR, ADMINISTRŢIA SPITALELOR 

ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI vor duce la îndeplinire măsurile prevăzute în 

Programul de deszăpezire şi combaterea poleiului. 

 

 Copii după prezenta Dispoziţie se vor transmite: atât celor interesaţi cât şi Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă ‖Dealu Spirii‖ al Municipiului Bucureşti, Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A, S.C. GDF SUEZ Energy România S.A., S.C. 

Electrocentrale Bucureşti S.A., S.C. Enel Distribuţie Muntenia S.A., Brigăzii Poliţiei Rutiere 

Bucureşti prin grija Direcţiei Administraţie Publică. 

 

 Art. 38. - Anexele 1-5 fac parte din prezenta Dispoziţie. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 Tudor TOMA  

 

Bucureşti 

Nr.1130/30.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 330/2009 privind repartizarea 

locuinţelor achiziţionate din fonduri proprii ale Municipiului Bucureşti 
 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 17 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.l Art.2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 330/2009 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art.2 (1) Atribuirea locuinţelor prevăzute la art.1 se face de către Primarul General al 

Municipiului Bucureşti, persoanelor a căror situaţie este deosebită, pe baza propunerilor 

formulate de o comisie special constituită de către acesta, prin Dispoziţie, formată din 5 

funcţionari din aparatul de specialitate al Primarului General şi 4 consilieri, desemnaţi prin 

hotărâre C.G.M.B., urmând ca listele de atribuire să fie aprobate de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, în prima şedinţă." 

 Art.ll Listele de atribuire vor conţine în mod obligatoriu următoarele: numele şi prenumele 

beneficiarului, data depunerii dosarului, data aprobării, punctajul obţinut, precum şi datele de 

identificare ale unităţii locative atribuite. 

 Art.III În termen de 30 de zile de la constituire, Comisia prevăzută la art. I va elabora şi va 

prezenta spre aprobarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti un regulament de 

organizare şi funcţionare, precum şi procedura de repartizare a locuinţelor. 

 Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 330/2009, modificată prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 13/2010, rămân neschimbate. 

 Art.V Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General 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 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 
 

Bucureşti, 31.10.2013. 

Nr.252 

http://art.iv/
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea art. 6 alin. 6.2.6 din anexa 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 97/2013 privind 

numirea membrilor în Consiliul de Administraţie al  

Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1), alin. (2) şi art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art. 41 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii 

autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.l Art. 6 alin. 6.2.6 din anexa 2 la Hotărârea C.G.M.B nr. 97/2013 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

"Articolul 6 alin. 6.2.6 - să aprobe împreună cu ceilalţi membrii ai Consiliului de Administraţie, 

organigrama, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) şi statul de funcţii ale RADET 

Bucureşti". 

 Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 97/2013 şi Hotărârii C.G.M.B. nr. 

201/2013 rămân neschimbate. 

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

Bucureşti şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti -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 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 
 

Bucureşti, 31.10.2013. 

Nr. 253 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind 

trecerea imobilului 1868 Bucureşti,compus din teren şi construcţii, în suprafaţă de 9051 mp, din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public 

al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului 

Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei Hotărâri de Guvern privind trecerea 

imobilului 1868 Bucureşti, compus din teren şi construcţii, în suprafaţă de 9051 mp, din domeniul 

public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al 

Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului 

Bucureşti. 

 Art.2 (1) Imobilul prevăzut la art. 1 va fi preluat în administrare de către Consiliul Local al 

Sectorului 3 în vederea dezvoltării economico-sociale a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 

rezolvării lipsei de spaţii pentru diferite servicii din cadrul Primăriei Sectorului 3, din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 3 sau pentru construirea de locuinţe. 

 (2) Finanţarea investiţiilor prevăzute la alin. (1) se va realiza de la bugetul local al 

Sectorului 3, precum şi din alte surse legal constituite, după caz. 

 Art.3 Predarea-preluarea imobilului se va face în termen de 30 de zile de la adoptarea 

Hotărârii de Guvern, prin protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la 

data transmiterii. 

 Art.4 Primarul General al Municipiului Bucureşti, Primarul Sectorului 3 şi direcţiile din 

cadrul aparatului de specialitate al acestora vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

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

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 31.10.2013. 

Nr. 254 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Secretar General 

 
OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 254/31.10.2013 privind înaintarea către Guvernul României 

a cererii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trecerea imobilului 1868 Bucureşti, 

compus din teren şi construcţii, în suprafaţă de 9051 mp, din domeniul public al statului şi din 

administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, pentru următoarele 

motive: 

La dosarul hotărârii nu este anexată adresă din care să rezulte dacă au fost formulate/sau 

nu cereri de retrocedare în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 

justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare, dacă este/sau nu grevat de 

sarcini şi dacă face/sau nu obiectul vreunui litigiu. 

În acelaşi timp, analizând hotărârea s-a constatat că suprafaţa solicitată a se transmite 

în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti trebuia să fie identificată printr-un plan anexă întocmit de structura de 

specialitate competentă, aşa cum prevede art. 57 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată. 

Totodată, Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, reglementează situaţiile în care se poate recurge la 

convocarea consiliului în şedinţe de îndată, respectiv la art. 39 alin. (4) se menţionează 

următoarele: 

„În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor 

comunei, oraşului sau municipiului sau în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată." 

Din conţinutul hotărârii mai sus-menţionată se poate observa că nu s-a motivat 

adoptarea acesteia în şedinţă de îndată. 

În consecinţă, hotărârea nr. 254/31.10.2013 a fost adoptată de către Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei de îndată din data de 31.10.2013, fără respectarea 

normelor imperative ale actelor mai sus-menţionate. 

 

SECRETAR GENERAL 

Al Municipiului Bucureşti 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca 

membri în Comisia special constituită pentru repartizarea locuinţelor 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În baza Hotărârii C.G.M.B. nr. 252/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 330/2009 privind repartizarea locuinţelor achiziţionate din fonduri proprii ale 

Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) (it. a) pct.17 şi art. 45 alin. (1) şi alin. (5) din Legea 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează următorii consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti ca membri în Comisia special constituită pentru repartizarea locuinţelor: 

a) Domnul Panaitescu Horaţiu; 

b) Domnul Naghi Gabriel; 

c) Domnul Tache Felix Mihai; 

d) Domnul Deaconescu Ionel Cristinel. 

 Art.2 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi persoanele prevăzute al art. 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 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10.2013. 

Nr. 255 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind numirea domnului Niculescu M. Nicolae ca membru în Consiliul de Administraţie al Regiei 

Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Luând în considerare Procesul - Verbal al Comisiei de selecţie nr. 7201/1/19.09.2013; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă numirea domnului Niculescu M. Nicolae ca membru în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti. 

 Art.2 Se împuterniceşte domnul Olteanu Cristian Marian să semneze în numele Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti contractul de mandat, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

97/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

Bucureşti, persoana prevăzută la art. 1 şi RADET 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 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10.2013. 

Nr. 256 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea propunerilor în vederea numirii de către Adunarea Generală a Acţionarilor a 

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

 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Luând în considerare Raportul final al Comisiei de selecţie nr. 7412/1/01.10.2013, precum 

şi Lista candidaţilor nr. 7414/1/01.10.2013, Comisia de selecţie a fost constituită prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 150/2012; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se propun persoanele prevăzute în anexa 1* în vederea numirii de către Adunarea 

Generală a Acţionarilor în Consiliul de Administraţie la S.C. Service Ciclop S.A., pe o perioadă 

de doi ani. 

 Art.2 Se aprobă contractul de administrare-cadru pentru membrii Consiliului de 

Administraţie la S.C. Service Ciclop SA, conform anexei 2*. 

 Art.3 Se împuterniceşte Adunarea Generală a Acţionarilor să emită o hotărâre prin care se 

desemnează un reprezentant care să semneze contractul de administrare prevăzut la art. 2. 

 Art.4 Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie să numească directorul general al S.C. 

Service Ciclop S.A. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

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

 Art.6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară îşi încetează 

aplicabilitatea. 

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

Bucureşti, persoanele prevăzute la art. 1 şi S.C. Service Ciclop S.A. vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10.2013. 

Nr. 257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 modificarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii „Restaurare, 

extindere şi remodelare funcţională a Hanului Gabroveni" aprobaţi prin Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 111/2010 
 

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

raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii şi Centrul de Proiecte 

Culturale al Municipiului Bucureşti (ARCUB); 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic ai Primăriei Municipiului 

Bucureşti nr. 82/16.10.2013; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

215/2001 privind 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 modificarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii 

„Restaurare, extindere şi remodelare funcţională a Hanului Gabroveni", aprobaţi prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 111/2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Finanţarea investiţiei prevăzută în art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul 

propriu al municipiului Bucureşti şi din fonduri publice accesate de către Ministerul Culturii în 

cadrul Mecanismului Financiar Spaţiul Economic European. 

 Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B nr. 111/2010 rămân neschimbate. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti din data de 31.10.2013. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10.2013. 

Nr 258 
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ANEXA la H.C.G.M.B nr. 258/31.10.2013 
 

 

 

 

Indicatori tehnico economici aferenţi studru de fezabilitate pentru obiectivul : 

„Restaurare, Extindere şi remodelare funcţională a Hanului Gabroveni " 

 

Beneficiar :Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti-ArCuB  

Proiectant: SC META CONCEPT DESIGN SRL 

 
 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

 

Valoarea totală a investiţiei 37.362.216 lei 

 

Din care C+M      28.145.788,5 lei 

Contribuţia    financiară    a    Municipiului   Bucureşti 23.633.147,54 lei 

Contribuţia financiară a Ministerului Culturii în cadrul  Mecanismului  

Financiar Spaţiul Economic European 

13.729.068,46 lei 

Termen de execuţie 30 luni 

 
 
 
( curs 1 euro = 4,50 lei) 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Municipiului Bucureşti şi Ministerului Culturii 

 

 

 

 

 



41 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cheltuielilor de personal la limita plafonului aprobat 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; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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* anexa 1.1.1 şi Bugetul 

instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii anexa 1.1.2. 

Art.2 Se aprobă modificarea bugetelor instituţiilor şi anexele la bugetele acestora care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă vărsăminte din secţiunea de funcţionare la secţiunea de dezvoltare în 

sumă de 1.344.532.670 lei. 

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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10.2013. 

Nr. 259 

*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 transmiterea solicitării către Guvernul României de emitere a unei hotărâri referitoare la 

trecerea unei secţiuni din imobilul situat în Drumul Taberei nr.7B, sector 6,  

compus din teren în suprafaţă de 1535 mp şi construcţie,  

din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în 

domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 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 solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri referitoare la trecerea unei 

părţi din imobilul situat în Drumul Taberei nr. 7B, sector 6, compus din teren în suprafaţă de 1535 

mp şi construcţie - Pavilionul V, din domeniul public al Statului Român şi din administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit Planului de amplasament şi delimitare 

al lotului ce urmează a fi predat, întocmit de expert ing. Marin Alniţei, ce constituie anexa* la 

hotărâre şi face parte integrantă din aceasta. 

 Art.3 Imobilul va fi transmis în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 cu destinaţia 

de locuinţe şi va fi utilizat în scopul rezolvării cu prioritate a situaţiei locative a locatarilor spaţiilor 

aferente. 

 Art.4 Schimbarea destinaţiei imobilului prevăzut la art. 1, atrage după sine revocarea 

prezentei hotărâri. 
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 Art.5 Primarul General al Municipiului Bucureşti, prin direcţiile de specialitate şi Consiliul 

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

 

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

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10.2013. 

Nr. 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 să achiziţioneze pentru şi în numele 

Municipiului Bucureşti, imobilul-teren în suprafaţă de 416 mp, situat în Municipiul Bucureşti, str. 

Peştera Dâmbovicioarei nr. 1A, sector 6 

 

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

raportul de spacialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 140/26.09.2013 privind 

solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 6 în vederea achiziţionării terenului în 

suprafaţă de 416 mp situat în Municipiul Bucureşti, str. Peştera Dâmbovicioara nr. 1 A, sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 17 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 

perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

- Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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 împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 6 să achiziţioneze în numele şi pentru 

Municipiul Bucureşti, imobilul - teren în suprafaţă de 416 mp, situat în Municipiul Bucureşti, str. 

Peştera Dâmbovicioarei nr. 1A, sector 6. 

 Art. 2 Se aprobă trecerea în domeniul public a terenului prevăzut la art. 1 şi alipirea 

acestuia la imobilul situat în str. Peştera Dâmbovicioarei nr. 12 sector 6 înscris în Cartea 

Funciară cu nr. 70898, număr cadastral 8381 conform încheierii nr. 283293/29.07.2009 a 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti. 

 Art.3 Imobilul rezultat în urma alipirii se transmite în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 6 cu păstrarea destinaţiei de unitate de învăţământ. 
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 Art.4 Consiliul Local al Sectorului 6 va depune diligenţele în vederea rectificării Cărţii 

Funciare pe numele Municipiului Bucureşti în calitate de proprietar şi Consiliul Local al Sectorului 

6 în calitate de administrator. 

 Art.5 Primarul General al Municipiului Bucureşti, prin direcţiile de specialitate şi Consiliul 

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

 

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

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10.2013. 

Nr.261 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil-teren aflat în proprietatea  

S.C. Kaufland România Societate în Comandită 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de: 

- Adresa nr. 427/09.05.2013 a S.C. Kaufland România Societate în Comandită; 

- Oferta de donaţie autentificată sub nr. 2200/26.09.2013; 

- Hotărârea C.G.M.B. nr. 230/2011 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ - B-dul 

Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2; 

- Autorizaţia de construire nr. 572/84"C"/18.10.2012 emisă de către Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile; 

- Pct. III.1 al Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Art. 863 lit. c) şi art. 1014 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 121 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 acceptă oferta de donaţie având ca obiect imobilul-teren, în suprafaţă de 1.444 

mp, situat în Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 244-246 (fostă str. Pierre de Coubertin nr. 3-5), 

sector 2, identificat prin nr. cadastral 229238, întabulat în CF nr. 229238 Bucureşti, sector 2 în 

proprietatea S.C. Kaufland România Societate în Comandită. 

 Art.2 Imobilul-teren ce face obiectul ofertei de donaţie prevăzută la art. 1, identificat 

conform planurilor anexă* ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, va avea destinaţia de 

stradă, lucrările de construire fiind suportate de S.C. Kaufland România. 

 Art.3 După încheierea actului de donaţie în formă autentică, imobilul-teren în suprafaţă de 

1.444 mp, va fi inclus în domeniul public al Municipiului Bucureşti. 



47 

 

 Art.4 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti se va modifica în mod corespunzător. 

 Art.5 (1) Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze actul 

autentic de donaţie. 

 (2) Cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actului de donaţie vor fi suportate de către 

donator. 

 Art.6 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate al acestuia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10.2013. 

Nr.262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 retragerea Municipiului Bucureşti 

din cadrul Asociaţiei Internationale POLIS 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe, raportul Comisiei pentru relaţii 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă retragerea Municipiului Bucureşti din cadrul Asociaţiei Internaţionale 

POLIS şi plata cotizaţiilor restante aferente calităţii de membru activ al Asociaţiei Internaţionale 

POLIS pentru anul 2009, în valoare de 4.935 EURO şi pentru anul 2010, în valoare de 4.935 

EURO şi pentru anul 2011 în valoare de 4.935 EURO. 

Art.2 Direcţia Financiar Contabilitate, Direcţia Afaceri Externe şi Protocol şi Direcţia 

Administraţie Publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10.2013 

Nr.263 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale a Municipiului Bucureşti la Organizaţia mondială 

a oraşelor şi administraţiilor locale în domeniul guvernării electronice (We Go) 
 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe, raportul Comisiei pentru relaţii 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 206/29.11.2012 privind aderarea Municipiului Bucureşti la Organizaţia 

mondială a oraşelor şi administraţiilor locale în domeniul guvernării electronice (WeGo); 

- Art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă cuantumul cotizaţiei anuale în suma de 6.500 USD, aferent calităţii de 

membru cu drepturi depline a Municipiului Bucureşti la Organizaţia mondială a oraşelor şi 

administraţiilor locale în domeniul guvernării electronice (We Go) şi plata acesteia începând cu 

anul 2013. 

Art.2 Cotele aferente cotizaţiilor anuale vor fi incluse în bugetele anuale ale Municipiului 

Bucureşti. 

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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10 .2013 

Nr. 264 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale a Municipiului Bucureşti  

la Asociaţia METROPOLIS - CGLU 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe, raportul Comisiei pentru relaţii 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 249/02.10.2001 privind continuarea participării Primăriei Municipiului 

Bucureşti în calitate de membru cu drepturi depline la Asociaţia METROPOLIS - Asociaţia 

Mondială a Marilor Metropole; 

- Art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă cuantumul cotizaţiei anuale în sumă de 6.600 EURO, aferent calităţii de 

membru cu drepturi depline a Municipiului Bucureşti la Asociaţia Marilor Metropole 

METROPOLIS - CGLU (Oraşele şi Guvernele Locale Unite) şi plata acesteia începând cu anul 

2013. 

Art.2 Cotele aferente cotizaţiilor anuale vor fi incluse în bugetele anuale ale Municipiului 

Bucureşti. 

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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10.2013 

Nr. 265 



51 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înţelegerii de cooperare între Municipiului Bucureşti din România  

şi Guvernoratul Bagdad din Irak 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol; 

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

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

Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-1/4092/20.09.2013 şi 

avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 75258/14.10.2013; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă înţelegerea de cooperare între Municipiul Bucureşti din România şi 

Guvernoratul Bagdad din Irak, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Primarul General al Municipiului Bucureşti va semna pentru şi în numele Municipiului 

Bucureşti 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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.10.2013. 

Nr. 266 
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ANEXA HCGMB NR. 266/2013 

 

Înţelegere de Cooperare 

între Municipiul Bucureşti şi Guvernoratul Bagdad 

 

Municipiul Bucureşti şi Guvernoratul Bagdad vor fi denumite în continuare Părţi. Având în vedere 

dorinţa celor două Părţi de a întări legăturile de prietenie, cooperare şi înţelegere reciprocă dintre 

cele două autorităţi ale administraţiei publice locale în domeniile culturii, ştiinţei, educaţiei, 

sănătăţii, sportului, turismului, mediului şi comerţului, în beneficiul ambelor părţi, acestea au 

convenit după cum urmează: 

 

Articolul -1 - 

Părţile vor dezvolta relaţiile de colaborare în mai multe domenii, potrivit competenţelor de care 

dispun şi în conformitate cu legislaţiile în vigoare în România şi Republica Irak. 

 

Articolul - 2 - 

Cele două autorităţi vor încuraja cooperarea în domeniul culturii, artelor şi ştiinţelor prin 

schimburi de delegaţii şi experienţă şi prin organizarea de expoziţii, festivaluri, seminarii şi 

conferinţe. 

 

Articolul - 3 - 

Autorităţile administraţiei publice locale reprezentative vor sprijini cooperarea în domeniul 

educaţiei prin schimburi de delegaţii şi experienţă. 

 

Articolul - 4 - 

Părţile vor încuraja cooperarea în domeniul muzeelor şi patrimoniului prin schimburi de delegaţii, 

studii şi experienţe şi prin participarea la conferinţe care au loc în ambele ţări. 

 

Articolul - 5 - 

Autorităţile administraţiei publice locale vor promova cooperarea în domenii precum sportul, 

turismul, tineretul, asistenţa socială prin schimburi de delegaţii şi prin organizarea de tabere de 

instruire. 

 

Articolul - 6 - 

Părţile vor sprijini cooperarea în domeniul managementului şi conservării mediului prin schimburi 

de delegaţii şi experienţă cu privire la activităţile relevante. 

 

Articolul - 7 - 

Autorităţile administraţiei publice locale vor încuraja cooperarea în domeniul construcţiilor, 

investiţiilor şi consultărilor ştiinţifice, ingineriei şi tehnologiei. 
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Articolul - 8 - 

Părţile vor încuraja cooperarea în domeniul dezvoltării şi vor întări relaţiile comerciale prin 

schimburi de experienţă şi de delegaţii între cele două părţi. 

Articolul - 9 - 

Autorităţile administraţiei publice locale vor stabili la sfârşitul fiecărui an programul de cooperare 

pentru anul viitor, domeniile cooperării şi vizitele bilaterale preconizate a avea loc. 

 

Articolul -10 – 

Orice diferende care vor apărea în implementarea prezentei Înţelegeri vor fi rezolvate amiabil, 

prin dialog între Părţi. 

 

Articolul -11 - 

Prezenta Înţelegere poate fi modificată numai cu acordul ambelor Părţi. 

 

Articolul -12 - 

Această înţelegere întră în vigoare la data semnării sale de către ambele Părţi. Înţelegerea se 

încheie pe o durată nedeterminată. Înţelegerea poate fi  modificată prin acordul scris al celor 

două Părţi. 

Fiecare Parte poate denunţa Înţelegerea de cooperare prin notificare scrisă adresată celeilalte 

Părţi. 

Denunţarea îşi produce efectele după 3 (trei) luni de la primirea respectivei notificări. 

 

Înţelegerea de cooperare între Municipiul Bucureşti şi Guvernoratul Baghdad nu reprezintă un 

tratat în sensul dreptului internaţional public. 

 

Prezenta Înţelegere a fost semnată la ....................................... , pe data de ...................... ……… 

în două exemplare originale, fiecare exemplar fiind în limbile română, arabă şi engleză, toate 

textele fiind egal autentice. În caz de divergenţă de interpretare, va prevala textul în limba 

engleză. 

 

Primar General al Municipiului Bucureşti Guvernator Bagdad 

  

  

Municipiul Bucureşti  

România 

Guvernorat Bagdad  

Republica Irak 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii cantinei de 

ajutor social şi ai centrelor de îngrijire şi asistentă socială din subordinea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti 

 

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

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

de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială, raportul Comisiei economice, buget, 

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

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

-Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială; 

-Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social; 

-Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Art. 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al 

alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 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 nivelurile alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii cantinei de ajutor 

social şi ai centrelor de îngrijire şi asistenţă socială din subordinea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, în următoarele cuantumuri: 

 

a) C I A (Complexul de Servicii Socio - Medicale al Municipiului Bucureşti): 12,3 lei/zi; 

b) Cantinele de ajutor social: 10 lei/zi; 

c) Centrele de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii: 12 lei/zi; 

d) Complexul Integrat de servicii sociale pentru Adulţi - Sf. loan: 12,3 lei/zi; 

e) Persoane adulte fără adăpost: 10 lei/zi. 
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Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 38/26.02.2010 se abrogă. 

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

Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti 31.10.2013 

Nr. 267 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru municipiul Bucureşti,  

pentru anul 2014 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generală Economică - Direcţia Venituri; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (2
2
) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

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 Pentru anul 2014 preţurile medii ale produselor agricole pentru municipiul Bucureşti 

sunt următoarele: 

- grâu: 0,85 lei/kg 

- porumb boabe:                 0,89 lei/kg 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.10.2013. 

Nr. 268 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea de denumiri pentru străzile situate în Zona C  

din Cartierul Constantin Brâncuşi, sector 6 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Comisiei de Atribuire de Denumiri a Municipiului Bucureşti nr. 

2/15.10.2013; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti; 

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

schimbarea de denumiri şi atribuirea numerelor poştale de imobile în municipiul Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit, c), alin. (5) lit. d) 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 (1) Se atribuie străzilor situate în Zona C din Cartierul Constantin Brâncuşi, sector 6, 

Bucureşti, următoarele denumiri: 

- Aleea Cuminţenia Pământului (operă a sculptorului Constantin Brâncuşi), pentru artera de 

circulaţie care începe din drumul Valea Doftanei; 

- Aleea Pasărea în Văzduh (operă a sculptorului Constantin Brâncuşi), pentru artera de circulaţie 

care începe din drumul Valea Doftanei şi se termină în aleea Cuminţenia Pământului; 

- Aleea Pupăza cu Moţ (operă a sculptorului Constantin Brâncuşi), pentru artera de circulaţie 

care începe din aleea Pasărea în Văzduh şi se termină în aleea Cuminţenia Pământului. 

 (2) Străzile menţionate la alin (1) se identifică potrivit planului de situaţie anexat* care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituţii: Direcţia Generală de 

Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, Primăriei Sector 6, Administraţia Domeniului 

Public Sector 6, Compania Naţională Poşta Română S.A., Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti vor aduce !a îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.10.2013. 

Nr. 269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de 

Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti pentru anul 2014 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa nr. 33906/2013 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

215/2001 privind 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 Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de 

Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti pentru anul 2014, conform anexei* care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.10.2013. 

Nr.270 

*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 de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie 

Locală şi Control a Municipiului Bucureşti pentru anul 2014 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa nr. 33034/2013 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

215/2001 privind 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 Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de 

Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti pentru anul 2014, conform anexei* care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti 31.10.2013 

Nr. 271 

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

http://www.pmb.ro/


61 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii CGMB nr. 51/2003 privind măsuri de îmbunătăţire a 

activităţii în pieţele agroalimentare din Municipiul Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Venituri şi al Direcţiei 

Patrimoniu; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin. 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I. Se modifică Anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 51/2003 astfel: 

 a) La articolul 9 se modifică primul alineat şi va avea următoarea formulare: toate plăţile 

către Primăria Sectorului ……, exprimate în euro, datorate conform acestui contract, se vor face 

în lei, la cursul oficial de la data efectuării plăţii. 

 b) Articolul 11 se modifică şi va avea următoarea formulare: 

 La semnarea prezentului contract sau a actului adiţional, asociatul a prezentat dovada 

constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului în valoare de…..lei, (echivalentul chiriei 

cuvenite Primăriei Sectorului pe o perioadă de 3 luni). 

 Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin una din următoarele modalităţi: 

- prin garanţie reală mobiliară constituită de asociat asupra sumelor datorate din derularea 

prezentului contract până la concurenţa a ……..lei,sumă depusă în contul deschis la banca…….; 

- prin garanţie reală mobiliară constituită de asociat în sumă de lei, depusă în cont de 

depozit purtător de dobândă deschis la banca …………..,sumă ce poate fi extrasă numai cu 

confirmarea Primăriei Sectorului…….; 

- prin contract de furnizare, acoperire şi servicii de asigurare de creanţe. 

 În cazul în care asociatul nu finalizează lucrările de reconstrucţie şi modernizare a 

pieţei/complexului agroalimentar în termenul stabilit conform articolului 3 din prezentul contract; 
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contractul va fi reziliat, iar garanţia prevăzută la alineatul precedent va fi reţinută şi utilizată de 

primăria sectorului fără nicio obligaţie faţă de asociat. 

 În cazul în care asociatul nu face plăţile conform contractului primăria sectorului poate 

executa garanţia de bună execuţie fără protest din partea asociatului. 

 Art. II. Se împuternicesc Consiliile locale ale sectoarelor 1-6, prin primari, să efectueze 

toate operaţiunile necesare înscrierii în cartea funciară în numele municipiului Bucureşti, în 

calitate de proprietar şi al Consiliilor locale ale sectoarelor 1-6, în calitate de administratori, a 

imobilelor (terenuri şi construcţii) aferente pieţelor şi complexelor agroalimentare. 

 Art. III. Se împuternicesc Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 să hotărască, în funcţie de 

politica de dezvoltare şi de nevoile cetăţenilor sectorului respectiv, introducerea de clauze 

specifice în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru fiecare contract în parte. 

 

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

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti,  31.10.2013 

Nr. 272  
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 272/31.10.2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 

51/2003 privind măsuri de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din Municipiul 

Bucureşti, pentru următoarele motive: 

Prin adresa nr. 14654/07.11.2013, înregistrată la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu 

nr. 3995/07.11.2013, Direcţia Venituri ne comunică punctul de vedere cu privire la amendamentul 

votat în timpul şedinţei de consiliu asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea 

HCGMB nr. 51/2003. 

În adresa mai sus-menţionată Direcţia Venituri precizează că : 

„Potrivit art. 16 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, în cazul în care contractul de închiriere se încheie de către 

titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă-parte între 20-50 %, 

stabilită, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti sau a consiliului local prin care s-a aprobat închirierea. 

Astfel, în conformitate cu prevederile legale sus-menţionate titularul dreptului de 

administrare, în cazul nostru primăriile de sector nu au dreptul să încaseze mai mult de 50% din 

veniturile realizate din exploatarea bunurilor proprietate publică şi nicidecum integral aceste venituri 

aşa cum s-a prevăzut prin intermediul amendamentelor în prezenta. În conformitate cu prevederile 

legale (exclusiv hotărârea CGMB alăturată, care nu respecta din punctul nostru de vedere 

prevederile legale amintite), Municipiul Bucureşti este îndreptăţit să încaseze integral aceste 

venituri sau cel puţin o cotă-parte de 50% din contractele de închiriere, sau alte contracte. 

De asemenea prin amendamentul adus la proiectul de hotărâre, respectiv art. III "Se 

împuternicesc Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 să hotărască, în funcţie de politica de dezvoltare 

şi de nevoile cetăţenilor respectivului sector, introducerea de clauze specifice în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare pentru fiecare contract în parte" considerăm că nu se respectă 

prevederile contractului cadru aşa cum a fost aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 51/2003 privind măsuri 

de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din municipiul Bucureşti, întrucât nu s-au 

adus completări sau modificări directe la contractul cadru aprobat anterior." 

În consecinţă, hotărârea nr. 272/31 10.2013 a, fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei ordinare din data de 31.10.2013, fără respectarea actului 

normativ mai sus-menţionat. 

 

SECRETAR GENERAL 

Al Municipiului Bucureşti 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 237/2013 pentru modificarea pct. 3.11 alin. (4) din Anexa 

1a la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 3/29.01.2013 privind stabilirea 

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, începând cu anul 2013 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Juridic; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

elaborarea actelor normative, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 237/2013 pentru modificarea pct. 3.11 alin. (4) din 

Anexa 1a la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 3/29.01.2013 privind 

stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, începând cu anul 2013. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.10.2013 

Nr.273  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind schimbarea destinaţiei unui imobil cu destinaţia de unitate de învăţământ  

aflat în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti  

şi administrarea Consiliului Local Sector 3 Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Juridic; 

 Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei patrimoniu şi 

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

 Luând în considerare avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 10908/28.09.2012; 

 În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (2) şi alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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 schimbarea destinaţiei imobilului aflat în proprietatea publică a Municipiului 

Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local Sector 3, compus din clădire - C1 şi curte - C5, 

împreună cu terenul aferent, care aparţin Şcolii Gimnaziale nr. 80 situată în Calea Dudeşti nr. 191, 

sector 3, Bucureşti din unitate de învăţământ în spaţiu administrativ pentru Primăria Sector 3 

identificat conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 rămâne în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 cu modificările şi 

completările ulterioare, cu destinaţia de spaţiu administrativ, poziţia nr. 3884 din anexa la această 

hotărâre modificându-se în mod corespunzător. 

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

Bucureşti, Primarul Sectorului 3 şi Consiliul Local Sector 3, vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.10.2013 

Nr. 274 

 

*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 elaborarea unor studii prospective pentru unele clădiri  

proprietatea Municipiului Bucureşti situate în Centru Istoric 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii -Direcţia Investiţii; 

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

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) 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 elaborarea unor studii prospective pentru fiecare clădire proprietatea 

Municipiului Bucureşti situată în Centrul Istoric, cuprinsă în anexa* parte integrantă din prezenta 

hotărâre, care să conţină: 

a) expertiză tehnică, date tehnico-economice, inlcusiv modalităţile de finanţare (buget local, 

fonduri private sau alte surse legal constituite); 

b) propuneri cu privire la destinaţia finală a clădirilor. 

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

Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General ai Municipiului 

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.10.2013 

Nr. 275 

 

 

 

 

 

 

 

*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 expertizarea în vederea stabilirii preţului şi cumpărarea unui număr de 18 apartamente 

situate în Şoseaua Bucureşti -Târgovişte nr. 16 şi 16A, sector 1 Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii -Direcţia Investiţii; 

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

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) 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 expertizarea unui număr de 18 apartamente proprietate particulară situate în 

Şoseaua Bucureşti - Târgovişte nr. 16 şi nr. 16A, conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, în vederea stabilirii valorii de piaţă a acestora. 

 Art.2 (1) Se aprobă achiziţionarea celor 18 apartamente prin negocierea preţului fiecărei 

unităţi locative, având ca bază valoarea stabilită pentru acestea în expertiză. 

 (2) Negocierea preţului de achiziţie pentru apartamente se va face de către o comisie ale 

cărei atribuţii, componenţă şi număr de membrii vor fi stabilite prin dispoziţie a Primarului General al 

Municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General ai Municipiului 

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.10.2013 

Nr. 276 

 

 

 

 

*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 reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri de pe raza administrativ teritorială a 

Municipiului Bucureşti 
 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Potrivit prevederilor art. 40 atin. (6) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 120 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 declară ca bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Bucureşti imobilele - 

terenuri din anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 Art.2 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al municipiului Bucureşti se modifică în mod corespunzător. 

 Art.3 Imobilele prevăzute la art. 1 se vor înscrie în Cartea Funciară Specială a municipiului 

Bucureşti, prin grija Direcţiei Patrimoniu. 

 Art.4 Primarul General, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, şi Direcţia 

Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Generat al Municipiului 

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.10.2013 

Nr. 277 

 

 

 

*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 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; 

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

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

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

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

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de:  

-Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 11/1 S/18.01.2011; 

-Direcţia Urbanism a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 13/05.05.2011; 

-Direcţia Urbanism a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz preliminar nr. 988649/2527/2011; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: aviz nr. 89644/08.04.2013; 

-Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional: aviz nr. 221/U/31.10.2012;  

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti:aviz  de  mediu  nr. 1/19.03.2013; 

-Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti: aviz nr. 10460/12.10.2011;  

-Administraţia  Naţională  „Apele    Române":      aviz      nr. 10286/22.11.2012/159B/21.11.2012; 

-Romtelecom SA:aviz de principiu nr.100/05/02/07/01/91969/23.09.2011/92433/08.10.2012; 

-S C.   Apa   Nova   Bucureşti   SA aviz nr 12523152/08.10.2012/91203612/10.10.2012; 

-Transelectrica: aviz nr. 8952/04.10.2011; 

-Sucursala Electrocentrale Bucureşti: aviz nr. 24998/10.11.2011;  

 -Distrigaz Sud Reţele GDF SUEZ: aviz de principiu nr. 21115/23.01.2012;  

 -Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş-Exploatare Teritorială 

Bucureşti: aviz nr. 27222/946/30.10.2012; 

-Regia Autonomă de Distribuţiea Energiei Termice Bucureşti: aviz nr 20561/05.10.2011 - prelungit 

13.09.2012; 

-Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. SA: aviz nr. 5/7 /1453/29.05.2012 - reavizat - Nr. 

5/7/26/8/17.09.2012/R2/7/183 /19.06.2012; 

-Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. SA: adresa nr. P.I/3580/2012; 

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

92/52052/19.09.2011; 

-S.C. Metrorex SA: aviz nr. M 05.03/1321/21.12.2011; 

-Regia Autonomă de Transport Bucureşti: aviz nr. 84919/04.10.2011-prelungit - nr. 

69644/18.10.2012; 

-Comisia tehnică de circulaţie - P.M.B.: acord de principiu nr. 2429/1067185/08.05.2012; 

-Ministerul Apărării Naţionale - Statul Major General: adresa nr. D -1964/25.05.2012; 

-Ministerul Administraţiei şi Internelor: aviz de principiu nr. 3.905.612/29.03.2012;  
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-Serviciul Român de Informaţii - U.M. 0362 Bucureşti: aviz nr. 52.322 /08.09.2011-reavizat - nr. 

64.004/06.09.2012; 

-Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: aviz nr. 139054/12.09.2011; 

-Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti: adresa nr. 20224/10.05.2011; 

-Enel Distribuţie Muntenia: aviz nr.11483214/30.11.2011 - prelungit în data de 09.11.2012; 

-Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare: aviz 

nr.1412/31.10.2012; 

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 16113/477/27.06.2013; 

-Direcţia Urbanism - Comisia de Coordonare a P.M.B.: adresa nr. 1164119/08.06.2013; 

-S.C. Alter Ego Concept S.R.L: raportul informării şi consultării publicului PUZ Coordonator Sector 

6, Bucureşti; 

-Primăria sector 6: declaraţia nr. 12AS/28.06.2013. 

 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. 526/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

republicată; 

-PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, cu valabilitate 

prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011 şi Hotărârea C.G.M.B. nr 232/2012; 

 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. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal -Coordonator Sector 6, 

Bucureşti, suprafaţa de teren cuprinsă în limitele administrative ale sectorului 6, caracterizată de 

existenţa tuturor formelor de proprietate, conform certificat de urbanism nr. 11/1 S/18.01.2011 emis 

de Primăria Sectorului 6 Bucureşti, în conformitate cu avizul arhitectului şef nr. 26/03.09.2013, 

prezentat în anexa nr. 1, cu planşele de reglementări vizate spre neschimbare prezentate în anexa 

nr. 2 şi regulamentul local de urbanism, 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 unor alte reglementări urbanistice 

contrare. 

 Art.5 Anexele nr. 1*, 2* şi 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.6 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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.10.2013 

Nr. 278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 (PUZ)  

Şoseaua Gheorghe lonescu Siseşti nr. 8A, sector 1 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism; 

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

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

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de: 

 -Primăria  Sector 1 Bucureşti; certificat de urbanism nr. 778/63/S/9306/15.05.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 19/11.07.2013;  

-Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 921/SMI/31.07.2013; 

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

25/26.08.2013; 

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1178725/30.08.2013; 

-Comisia Tehnică de Circulaţie: acord de pricipiu nr. 1170390/8157/12.07.2013; 

 În conformitate cu prevederile:  

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

completările ulterioare. 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism ,,P U Z - Şoseaua Gheorghe lonescu Siseşti nr. 

8A, sector 1", în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 23/23.07.2013 prezentat în anexa 1, 

Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 şi Regulamentul 

Local de Urbanism aferent, prezentat în anexa 3. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani. 

 Art.4 Anexele 1*, 2* şi 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.10.2013 

Nr. 279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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  Str. Avionului nr. 52-70, sector 1 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de:  

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

332/25/A/4341/28.02.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 11/22.04.2013; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: adresa nr. 68008/05.09.2013; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 10358/16/03.06.2013; 

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 18493/14965/439/19.08.2013; 

-Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1157407/17.05.2013;  

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1154776/4917/30.04.2013; 

-Ministerul Apărării Naţionale - Statul Major General: aviz nr. D/2220/D-3036/31.05.2013; 

-Ministerul Afacerilor Interne: aviz de principiu nr. 4.094.678/03.07.2013;  

-Serviciul Român de Informaţii :aviz nr.54590/09.05.2013;  

-Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: aviz nr. 220500/30.04.2013; 

 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 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 completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal Str. Avionului nr. 52-70, 

sector 1, în conformitate cu părţile componente ale documentaţiei de urbanism; avizul Arhitectului 

Şef nr. 29/12.09.2013, 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 5 (cinci) ani. 

 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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.10.2013 

Nr. 280  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

B-dul 1 Mai nr. 51-55, 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; 

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

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

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

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

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de:  

-Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti: Certificat de urbanism nr. 1686/294M/10.11.2011; 

-Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti: Certificat de urbanism nr. 604/93M/11.05.2012; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 10/15.03.2012; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 27/10.12.2012; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: adresa nr. 93/84/DGDR/11.01.2013; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 9467/32/27.12.2012; 

-Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1177886/30.08.2013;  

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu preliminar nr. 7697/1168276/16.07.2013; 

 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 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 completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal B-dul 1 Mai nr. 51-55, sector 6, în conformitate cu 

Avizul de urbanism nr. 28/16.09.2013 cuprins în anexa 1 la prezenta hotărâre şi Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare, cuprins în anexa 2. 
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 Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

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

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

aprobate anterior. 

 Art.4 Perioda de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 5 (cinci) ani. 

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

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

Bucureşti şi Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.10.2013 

Nr. 281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 (PUZ)  

Bulevardul Expoziţiei nr. 22-30, (număr cadastral nr. 261896), sector 1 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism; 

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

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

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele si acordurile emise de:  

-Primăria Sector 1 Bucureşti: certificat de urbanism nr. 822/22/E/14097/23.05.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 18/28.06.2013;  

-Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 909/SMI/13.08.2013; 

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

21/19.08.2013; 

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1175716/26.07.2013; 

-Comisia Tehnică de Circulaţie: acord de pricipiu nr.1175297/9097/30.07.2013; 

 În conformitate cu prevederile:  

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal -Bulevardul Expoziţiei nr. 

22-30, (număr cadastral nr. 261896), sector 1, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 

22/19.07.2013 prezentat în anexa 1, Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare 

prezentat în anexa 2 şi Regulamentul Local de Urbanism prezentat în anexa 3. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani. 

 Art.4 Anexele 1*, 2 *şi 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.10.2013 

Nr. 282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. Bucureşti - Ploieşti nr. 69N şi nr. 69P, sector 1 

 

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

raportul de specialitate ai Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de:  

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

921/124/B/10461/13.06.2012; 

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

922/125/B/10462/13.06.2012; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 35/01.11.2012; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 3/28.01.2013; 

-Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor: aviz nr. 203/2008; 

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 23020/1578/25.09.2008; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: adresa nr. 9045/23.04.2013; 

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

nr.4837/492/12.10.2009; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 24131/24.07.2008;  

-Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 779915/31.10.2008;  

 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. 269/21.12.2000 privind aprobarea 

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 

69N şi nr. 69P, sector 1, în conformitate cu părţile componente ale documentaţiei de urbanism: 

avizul Arhitectului Şef nr.14/17.06.2013, prezentat în anexa 1, planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 şi regulamentul local de urbanism, reprezentând anexa 

3. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Genera! al Municipiului 

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard, Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.10.2013 

Nr. 283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. Pomilor nr. 17 - Str. Dudului nr. 41, 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. 441/24D/23.03.2009; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului: aviz de 

oportunitate nr. 9/01.02.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 

80/2010; 

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

4478/361/23.07.2010; 

- Administraţia Naţională „Apele Române": aviz de gospodărire a apelor nr. 11-B/15.07.2010;  

- Ministerul Culturii şi Cultelor - Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a 

Municipiului Bucureşti: certificat de descărcare de sarcină arheologică nr. 6/2007; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 15937/815/07.07.2009; 

- Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 855036/28.08.2009; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 7675/23.06.2009; 

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 modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str. Pomilor nr. 17 - Str. Dudului nr. 41, sector 6, în 

conformitate cu Avizul de urbanism nr. 7/1/28.04.2010, cuprins în anexa 1 la prezenta hotărâre şi 

Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare, cuprins în anexa 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 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri este valabil până la data 

aprobării unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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 şi Primarul Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.10.2013 

Nr. 285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 alocarea sumei de 8.000 mii lei din Fondul de rezervă la dispoziţia autorităţilor Municipiului 

Bucureşti din bugetul pe anul 2013 pentru plata corecţiei financiare aferente  

Măsurii 2004 Glina Faza I 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget şi nota de fundamentare a 

Serviciului UIP Faza 2 Glina; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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 (1) Se majorează bugetul pe anul 2013 al Municipiului Bucureşti şi Lista obiectivelor de 

investiţii anexă la buget, la capitolul 74.02 Protecţia Mediului, titlul 71, la poziţia „Reabilitarea şi 

modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate Glina‖ cu suma de 8.000 mii lei pentru plata corecţiei 

financiare aferente Măsurii 2004 Glina Faza I. 

 (2) Majorarea se face prin diminuarea cu aceeaşi sumă a Fondului de rezervă bugetară la 

dispoziţia autorităţilor locale capitolul 54.02, subcapitolul 54.02.05 articolului 50.04, vărsămintele 

între secţiunile bugetului modificându-se corespunzător. 

 Art.2 Ordonatorul Principal de credite şi aparatul său de specialitate vor include modificările 

din prezenta hotărâre în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 şi anexele acestuia 

şi vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.10.2013 

Nr. 286 

http://31.10_.2013/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

 pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  bbuuggeettuulluuii  ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee  vveenniittuurrii  şşii  cchheellttuuiieellii  al 

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  ppee  aannuull  22001133    

 

 Vazând 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. 5742/362995/22.10.2013 a Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale 

Sector 1 cu privire la majorarea veniturilor secţiunii de funcţionare şi ale secţiunii de dezvoltare ; 

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

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 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 1.238.301,42 mii lei se majorează cu suma de 8.028,37 mii lei devenind 

1.246.329,79 mii lei si este repartizat astfel : 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 833.416,87 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 412.912,92 mii lei; 

 

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

Municipiului Bucureşti în suma de 1.107.620,75 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel : 
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 Veniturile bugetului local in sumă de 1.072.697,61 mii lei se majorează cu suma de 

8.028,37 mii lei devenind 1.080.725,98 mii lei şi sunt repartizate pe secţiuni, conform anexei nr.1.1, 

astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 803.030,44 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 277.695,54 mii lei; 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii în suma de 26.894,77 mii lei  se rectifică rămânînd la aceeaşi valoare, conform 

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

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 26.893,67 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 

1.238.301,42 mii lei se majorează cu suma de 8.028,37 mii lei devenind 1.246.329,79 mii lei, 

conform anexei nr.1,  după cum urmează : 

 

 Bugetul local în sumă de 1.096.012,36 mii lei se majorează cu suma 8.028,37 mii lei 

devenind 1.104.040,73 mii lei şi este structurat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 

 

(1) 1.104.040,73 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 803.030,44 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  301.010,29 mii lei; 

 

 (2) 50.391,48 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 45.623,61 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.767,87 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2 );  

 (3) 25.476,38 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care : 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 24.841,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 635,58 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2); 

(4) 40.051,11 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, 

din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 40.051,11 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1; 1.2.1.3.2 ); 

 (5) 504,06 mii lei pentru Apărare 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); 
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 (6) 46.851,72 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care : 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 19.918,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 26.933,72 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2); 

  (7) 304.442,70 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

 - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 276.145,15 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 28.297,55 mii lei, rectificându-se conform anexei 

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

1.2.1.6.1.2.3;1.2.1.6.1.3;1.2.1.6.1.4;1.2.1.6.2 ); 

 (8) 37.585,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 22.437,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 15.148,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2); 

 (9) 118.477,96 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 101.732,26 mii lei ; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 16.745,70 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2); 

 (10) 113.968,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care :  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 105.661,50 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 8.306,50 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) 212.302,07 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din 

care : 

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

 -Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 197.648,75 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5; 1.2.1.10.6; 1.2.1.10.7); 

 (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) 1.361,11 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 502,49 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 858,62 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2); 

 (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, nerectificându-se. 

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

autorităţilor deliberative, astfel:  

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

 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii în sumă de 31.200,83 mii lei se rectifică rămânând la aceeaşi valoare şi este repartizat pe 

secţiuni, conform anexei 1.4, astfel :  

 

(1) 31.200,83 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 30.386,43 mii lei; 

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

 

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

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 74,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.1 (1.4.1.1.1);  

 

 (3) 17.724,83 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care :  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 17.578,43 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; 1.4.1.2.2.3; 1.4.1.2.3; 

1.4.1.2.4); 

 

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

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

1.4.1.4 (1.4.1.4.1 . 

 

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 : 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 
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- 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 406.018,33 mii lei, conform programului de 

investitii publice, din care: 

 - 294.115,70 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, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi 

Serviciul  Secretariat General, Audienţe, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:    158 

 Data:  31.10.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  eexxeeccuuţţiieeii  bbuuggeettuulluuii  ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  aall    

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  llaa  ddaattaa  ddee  3300..0099..22001133  

 

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

întocmit de Direcţia Management Economic; 

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

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

 În temeiul art.49, alin (12), (13), din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/06.02.2003 

privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind 

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

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Având în vedere Hotarârea Consiliului Local Sector 1 nr. 62/08.04.2013 privind aprobarea 

bugetului general consolidat de  venituri şi cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2013 al  

Consiliului Local  Sector 1 pe anul 2013, cu rectificările ulterioare;  

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

nr. 215/2001 a  administrației publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă  execuţia  bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1 la 

data de 30.09.2013, conform anexelor :  

  

 Venituri, conform anexei nr.1 (1.1; 1.2); 

 Cheltuieli, conform anexelor nr.2 ; nr.2.1 ;  2.1.1 (2.1.1.1; 2.1.1.2); nr.2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 

2.1.2.3); nr.2.1.3 (2.1.3.1; 2.1.3.2); nr.2.1.4 (2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2); nr.2.1.6 (2.1.6.1; 

2.1.6.1.1; 2.1.6.1.2; 2.1.6.2; 2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2; 2.1.6.2.3; 2.1.6.3; 2.1.6.4; 2.1.6.5; 2.1.6.6); nr.2.1.7 

(2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3); nr.2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3); nr.2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 

2.1.9.4; 2.1.9.5); nr.2.1.10 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 2.1.10.7; 

2.1.10.8; 2.1.10.9); nr.2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2); nr.2.1.12 (2.1.12.1; 2.1.12.2; 2.1.12.3); nr.2.1.13 

(2.1.13.1). 
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 Art.2. Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.09.2013, conform 

anexelor : 

 

 Venituri, conform anexei nr.3 (3.1; 3.2; 3.3; 3.4);  

 Cheltuieli, conform anexelor nr.4; nr.4.1; nr.4.1.1 (4.1.1.1); nr.4.1.2 (4.1.2.1; 4.1.2.1.1; 

4.1.2.1.2; 4.1.2.2; 4.1.2.2.1; 4.1.2.2.2; 4.1.2.3); nr.4.1.3 (4.1.3.1); nr. 4.1.4(4.1.4.1).   

 

 Art.3. Se aprobă  execuţia  bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la 

data de 30.09.2013, conform anexei nr.5 (5.1; 5.1.1; 5.1.1.1). 

 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

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

Locală Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Administraţia Domeniului 

Public Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, 

Serviciul  Secretariat General, Audienţe, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:     159 

 Data:  31.10.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  pprrooggrraammuulluuii  ddee  ddeesszzăăppeezziirree  ppeennttrruu  sseezzoonnuull  rreeccee,,  

  iiaarrnnaa  22001133--22001144    

  

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

Direcției Utilități Publice; 

 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 și completările ulterioare; 

 Conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Potrivit Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilități Publice nr.110/2007 privind aprobarea regulamentului –cadru al serviciului de salubrizare a 

localităților; 

 Ținând seama de prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public 

de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.358/21.11.2007; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.218/28.08.2013 privind 

adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece – iarna 2013-2014; 

 Văzând contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza 

administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008, având ca părți Consiliul Local al 

Sectorului 1 și S.C Compania Romprest Service S.A și art.5, alin (3) din Actul Adițional nr.1 la 

contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a 

Sectorului 1 București  nr.J077/S/30.06.2008; 

 Luând act de adresa S.C Compania Romprest Service S.A nr.3401/01.10.2013, înregistrată la 

sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr.27484/01.10.2013 având ca obiect transmiterea spre aprobare 

către Consiliul Local al Sectorului 1 a Programului de deszăpezire pentru iarna 2013-2014; 

 Luând în considerare adresa nr. D2394/23.09.2013 a Serviciului de Utilități Publice din cadrul 

Primăriei Sectorului 1 și adresa Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice nr.9617/17.09.2013; 

 Văzând adresa nr. 2899/13.08.2013, trimisă de S.C. Compania Romprest Service S.A. şi 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti cu nr. 22375/13.08.2013 privind prețurile de 

achiziție pentru materialele antiderapante ce vor fi folosite în iarna 2013-2014; 

 Ținând cont de adresa S.C Compania Romprest Service S.A nr.3401/01.10.2013, înregistrată 

la sediul Sectorului 1 cu nr.27484/01.10.2013 privind suplimentarea parcului de utilaje specifice cu 

un număr de 10 (zece) utilaje de dimenisuni mai mici, tractoare, multicar, dotate cu plug și sărăriță, 

ce pot interveni în spații mai aglomerate din incinta unităților școlare și sanitare de pe raza 

Sectorului 1; 
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 În temeiul prevederilor art.45, alin (2), art.80 și art.81, alin.(1), coroborate cu prevederile 

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

și completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă programul de deszăpezire pentru sezonul rece, iarna 2013-2014, conform 

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

 Art.2. Față de cele 40 de utilaje menționate în oferta tehnică și financiară anexe la contractul 

nr. J077/S/30.06.2008, se aprobă decontarea orelor de așteptare și pentru cele 10 (zece) utilaje 

suplimentare, conform adresei S.C Compania Romprest Service S.A nr.3401/01.10.2013, 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 27484/01.10.2013, la tarifele din oferta financiară 

anexă la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă 

a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008. 

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

Sectorului 1 toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 Art.4. Începând cu data prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea. 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcția Utilități Publice, Direcția Inspecție din cadrul Poliției 

Locale Sector 1, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     160 

 Data:  31.10.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii    

aall  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  DDoommeenniiuulluuii  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  11    

 

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

Administraţia Domeniului Public Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei  Juridice şi 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 

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

pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 

 În concordanţă cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 84/2012 

privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene 

din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru 

stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de 

posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea 

sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

 Ţinând seama de  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 112/25.07.2013  

privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1;   

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform 

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

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.112/25.07.2013 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare 

Administraţiei Domeniului Public Sector 1 îşi păstrează valabilitatea.  
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 Art.3.  Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Juridică şi 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:     161 

 Data:  31.10.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  

 

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

Poliţia Locală a Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 

(2), cu modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările și completările ulterioare; 

 Văzând dispoziţiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

 În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

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

măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Poliţiei Locale a Sectorului 1;  

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Statului de funcții al Poliției Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     162 

 Data:  31.10.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  aall      

DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

 

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

către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Juridice şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei 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 şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 257/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.e), coroborate cu  art.115, alin.(1), 

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

completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     163 

 Data:  31.10.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea implementării Proiectului “Centrul de Plasament Viaţă şi Lumină”,  derulat 

în parteneriat de Fundaţia Viaţă şi Lumină şi Consiliul Local al Sectorului 1,  

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

  

 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 ale 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 Fundaţiei Viaţă şi Lumină nr.1160/15.10.2013, înregistrată la 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.43808/17.10.2013; 

 Având în vedere Proiectul Convenţiei de Parteneriat ce urmează a fi încheiată între Consiliul 

Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Fundaţia Viaţă şi Lumină; 

 Văzând şi Licenţa provizorie acordată Fundaţiei Viaţă şi Lumină pentru funcţionarea Centrului 

de Plasament Viaţă şi Lumină; 

 Decizia nr. 363/22.09.2011 a Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale a 

Municipiului Bucureşti; 

 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 SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă implementarea Proiectului ―Centrul de Plasament Viaţă şi Lumină‖,  derulat  

în parteneriat de Fundaţia Viaţă şi Lumină şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală 
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de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care fare 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, menționată la art.1.   

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Fundaţia Viaţă şi Lumină, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, 

Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     164 

 Data:  31.10.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  112200//22000044  aa  pprriivviinndd  

aaccoorrddaarreeaa  uunnoorr  ssuummee  ccuu  ttiittlluu  ddee  aajjuuttoorr  ddee  uurrggeennțțăă,,  ccaa  mmăăssuurrăă  ddee  pprreevveenniirree  şşii  ccoommbbaatteerree  aa  

mmaarrggiinnaalliizzăărriiii  ssoocciiaallee,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  șșii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 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; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și   

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 

mod abuziv în perioada 06.03.1945-22.12.1989; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor 

imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 40/1999 

privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă, aprobată prin 

Legea nr.241/2001, cu modificările și completările ulterioare;  

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.120/2004 privind acordarea 

unor sume cu titlu de ajutor de urgență, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

 

    CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004  privind 

acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel : 

 

 Articolul 1 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:  
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 “Se aprobă acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire 

şi combatere a marginalizării sociale, constând în plata chiriei, în cuantum de maxim 900 lei 

lunar/familie, în funcţie de punctajul obţinut.  

 Punctajul se calculează conform criteriilor din Anexa nr. 1 A care face parte integrantă 

din această hotărâre. 

 Dacă în urma calculului punctajului reiese o sumă mai mare decât chiria percepută 

conform contractului de închiriere se va acorda suma din contract.  

 Perioada de acordare a ajutorului este de 48 de luni de la data primei dispoziţii emise 

de primarul sectorului 1  pentru acordarea ajutorului.  

 De prevederile prezentei hotărâri nu pot beneficia familiile/persoanele care au datorii la 

bugetul local al sectorului 1 mai mari de 200 lei. Persoanele/familiile care au datorii la 

bugetul local mai mici de 200 lei pot beneficia de ajutor pentru plata chiriei, cu condiţia 

achitării acestora în termen de 6 luni de la data emiterii  dispoziţiei.  

 Familiile/persoanele care la data de 01.01.2014  au depăşit  termenul de acordare de 48 

de luni şi au o dispoziţie de acordare a ajutorului în derulare vor beneficia de ajutorul pentru 

plata chiriei până la data expirării termenului stabilit prin această dispoziţie”. 

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004, cu 

modificările și completările ulterioare  rămân nemodificate şi se aplică întocmai. 

 Art.3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2014. 

 Art.4. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General-Audienţe vor duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

          

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     165 

 Data:  31.10.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind  Metodologia de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social şi/sau 

aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării  

copilului de familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie 

 

 Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţie a Copilului 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 

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; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia copilului şi promovarea 

drepturilor copilului, cu modificările si completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 50 /2011 pentru  aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), 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 Metodologia de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social 

şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi pentru prevenirea riscului de separare a copilului de 

familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie, conform Anexelor nr.1-6, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Nu pot beneficia de prevederile prezentei hotărâri persoanele/familiile care au datorii la 

bugetul  local al sectorului 1 mai mari de 200 lei. 
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 Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

20/2005 își încetează aplicabilitatea. 

 Art.4. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţie a Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     166 

 Data:  31.10.2013  



106 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  şşii  ccoommpplleettaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..  22  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  

nnrr..  226600//0077..1122..22001122  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  rreeţţeelleeii  şşccoollaarree  ddee  ssttaatt  şşii  ppaarrttiiccuullaarree  ppee  rraazzaa    

sseeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  ppeennttrruu  aannuull  22001133--22001144  

 

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

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

ulterioare; 

 Conform Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 6564/2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 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 Fundaţiei Universitare Bioterra Bucureşti nr. 0504/26.09.2013 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 27035/26.09.2013 prin care se solicită înscrierea 

unităţii de învăţământ „Şcoala Postliceală Ecoterra‖ în reţeaua şcolară a sectorului 1; 

 Luând act de adresa doamnei Cojocaru Cristina, reprezentant al şcolii Primare Little Genius, 

adresă înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 28506/10.10.2013 prin care se solicită 

introducerea unităţii de învăţământ în reţeaua şcolară de la nivelul sectorului 1; 

 Ţinând seama de adresa Şcolii Primare Ioanid nr. 181/25.09.2013 înregistrată la sediul 

Primăriei Sectorului 1 cu nr. 27994/04.10.2013 prin care se propune schimbarea denumirii unităţii 

de învăţământ în Şcoala Gimnazială Ioanid; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se modifică şi se completează Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 260/07.12.2012, potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 

rămân nemodificate. 

 Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare după obţinerea „avizului conform‖ din 

partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  

 Art.4.  Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     167 

 Data:  31.10.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..117733//0055..0099..22001122  pprriivviinndd  

nnuummiirreeaa  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  îînn  CCoonnssiilliiiillee  ddee  AAddmmiinniissttrraaţţiiee  şşii  îînn  

CCoommiissiiiillee  ppeennttrruu  eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddiinn  

sseeccttoorruull  11    

 

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

 Văzând Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe; 

 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 pentru 

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

 Ţinând seama de prevederile art.96, alin.(2) din Legea învăţământului nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.81, alin. (2), lit.j) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică local, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.11 alin. (4) lit.c) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Ţinând seama de art.44, alin.(2), lit.c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării 

nr.4925/2005;  

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.114/23.06.2012 privind 

validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 10.06.2012; 

 Ținând seama de prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie  şi în 

Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 

1;  

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) și 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  

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE:: 

 

 Art.1. Se modifică pozițiile 48, 49, 52, 63, 66, 68, 71 și 80  ale Anexei nr. 1 a Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012, după cum urmează: 
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 Poziția 47: Se înlocuiește domnul Marius Stănică cu domnul Ionel Iftime-Pasparan  în 

Consiliul de Administraţie  şi în Comisia  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Școala 

Gimnazială nr.192. 

 Poziția 49: Se înlocuiește domnul Daniel Fulga cu domnul Robert Agarici  în Consiliul 

de Administraţie  şi în Comisia  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Colegiul Național 

”I.L.Caragiale”. 

 Poziția 52:  Se înlocuiește domnul Constantin Pătrașcu cu domnul Mihai Drăgan  în 

Consiliul de Administraţie  şi în Comisia  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Colegiul 

Național ”Aurel Vlaicu”. 

 Poziția 63:  Se înlocuiește domnul Liviu Saizescu cu domnul Marian Severică Plosca  în 

Consiliul de Administraţie  şi în Comisia  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Liceul 

Teoretic ”George Călinescu” . 

 Poziția 66:  Se înlocuiește domnul Alexandru Popescu cu domnul Mihai Drăgan, 

respectiv domnul Ion Ivan cu doamna Dana Virginia Ignat  în Consiliul de Administraţie  şi în 

Comisia  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Colegiul Tehnic Mecanic ”Grivița”. 

 Poziția 68:  Se înlocuiește doamna Carmen Horghidan cu doamna Georgeta Constantin, 

respectiv doamna Virginia Mariana Tudor cu doamna Nicoleta Florentin Miu  în Consiliul de 

Administraţie şi în Comisia  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Colegiul Tehnic de 

Arhitectură și Lucrări Publice ”Ioan N. Socolescu”. 

 Poziția 71: Se înlocuiește domnul Dumitru Chiriac cu doamna Angelica Juracopschi  în 

Consiliul de Administraţie  şi în Comisia  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Colegiul 

Tehnic ”Mircea cel Bătrân”. 

 Poziția 80:  Se înlocuiește doamna Mădălina Buică, domnul Mihai Martac și domnul 

Bogdan Iulian Dumitrescu cu doamna Elena Erghelegiu, domnul Vlad Alexandru Dumitru 

Armeanu, respectiv doamna Anda Georgiana Maresi în Consiliul de Administraţie  şi în 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Clubul Sportiv Școlar nr.1. 

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 

rămân neschimbate. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1, persoanele nominalizate la art.1 și Serviciul Secretariat General, 

Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     168 

 Data:  31.10.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînnffiiiinnţţăărriiii  îînn  ccaaddrruull  ŞŞccoolliiii  GGiimmnnaazziiaallee  nnrr..  118866  ““EElleennaa  VVăăccăărreessccuu””    

aa  CClluubbuulluuii  CCooppiiiilloorr  

 

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

Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 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 

cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile art.36 alin. (6), lit. a), pct. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

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

 Luând act de adresa Asociaţiei Părinţilor din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 186 „Elena 

Văcărescu‖ nr. APEV1013/1/ din 15 octombrie 2013 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu 

nr. 28964/15.10.2013, precum şi de adresa nr. APEV1013/2/ din 15 octombrie 2013 înregistrată la 

sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 28964/15.10.2013, adrese prin care se solicită organizarea 

activităţilor „Clubului Copiilor‖; 

 În temeiul art.45, alin.(1), art.80, 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; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă organizarea, în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 186 „Elena Văcărescu‖ a 

activităţilor „Clubului Copiilor‖. 

 Art.2. Sediul, baza materială, precum şi orice alte elemente necesare înfiinţării clubului 

menţionat la art. 1 vor fi realizate prin grija Asociaţiei Părinţilor din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 186 

„Elena Văcărescu‖. 

 Art.3. Se împuterniceşte directorul Şcolii Gimnaziale nr. 186 „Elena Văcărescu‖ să efectueze 

toate demersurile şi să semneze toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, directorul Şcolii Gimnaziale nr. 186 „Elena Văcărescu‖ şi Serviciul 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     169 

 Data:  31.10.2013  
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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.20/24.10.2013 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.16/13/11.09.2013,  16/11/11.09.2013, 17/9/25.09.2013, 

17/10/25.09.2013, 18/8/17.10.2013, 18/12/17.10.2013, 7/29/08.05.2012, 17/11/25.09.2013, 

18/9/17.10.2013, 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 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;  

 - 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 şi de amenajare a 

teritoriului: 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.‖e‖, art.81, alin. (2), lit. ―i‖ şi art.115, alin.(1), lit.‖b‖ 

din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările 

ulterioare 
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 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

publicului pentru documentatiile de urbanism prevazute in  Anexa nr.1, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre şi conţine 9 poziţii.   

 

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

de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire. 

 

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

aprobate. 

 

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

urbanistice contrare. 

 

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     170 

 Data:  31.10.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  lliisstteeii  ddee  pprriioorriittăăţţii  îînnttooccmmiittăă  îînn  bbaazzaa  ccrriitteerriiiilloorr  ccaarree  ssee  aauu  îînn  vveeddeerree  llaa  

ssttaabbiilliirreeaa  oorrddiinneeii    ddee  pprriioorriittaattee  îînn  ccaaddrruull  ccaatteeggoorriiiilloorr  ddee  ppeerrssooaannee  pprreevvăăzzuuttee  îînn      

LLeeggeeaa  nnrr..  111144//11999966,,  aa  llooccuuiinnţţeeii  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree  

 

 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 și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 42 şi art. 43, precum şi unele prevederi ale art. 44 din Legea 

nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile art. 21, din Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000 prin 

care au fost aprobate Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu 

modificările și 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 al Municipiului 

Bucureşti nr. 277/20.12.2012 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de 

prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea 114/1996, 

 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 lista de priorităţi valabilă pentru anul în curs, ce cuprinde solicitanţii 

îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială în ordinea de prioritate stabilită conform criteriilor care se 

au în vedere la calcularea punctajului ce revine fiecărui solicitant, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia 

Utilităţi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     171 

 Data:  31.10.2013  
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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 aprobarea achiziţionării unor servicii de asistenţă şi reprezentare juridică 

 

 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, 16.10.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii de 

asistenţă şi reprezentare juridică;  

 Analizând: 

 -Raportul de Specialitate nr. 67593/02.10.2013 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  -Legea   nr. 134/2010  privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 -Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară 

pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările  şi completările 

ulterioare; 

 -Art.1 alin (2) lit. b) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri 

de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare şi de modificare si completare a 

unor acte normative,cu modificarile si completarile ulterioare; 

     În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 21 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 

215/2001 privind 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 achiziţionarea unor servicii de asistenţă şi reprezentare juridică a Direcţiei 

Venituri Buget Local Sector 2, structură aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, în faţa 

instanţelor de judecată, atât în fond, cât şi în căile ordinare şi extraordinare de atac, precum şi în 

etapa de executare a hotărârilor judecătoreşti. 

 

 Art.2. Contractele prevazute la art. 1 vor fi semnate de catre Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local Sector 2, însoţite de un Raport de specialitate al Direcţiei Juridice, Legislaţie şi 

http://www.ps2.ro/
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Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, cu 

aprobarea prealabilă a Primarului Sectorului 2, în baza justificării temeinice a situaţiilor litigioase. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Venituri 

Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4.  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.116 

Bucureşti, 16.10.2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

16.10.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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H O T Ă R Â R E  

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 85/ 2013 privind  aprobarea Organigramei, 

statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 

Centrului Teritorial Veterinar  Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.10.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 85/ 2013 

privind aprobarea Organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

ale Centrului Teritorial Veterinar  Sector 2;  

 Analizând: 

 -Nota de Fundamentare nr. 2134/03.10.2013 întocmită de Directorul Centrului Teritorial 

Veterinar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul de specialitate nr. 68315/04.10.2013 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul de specialitate nr. 69592/09.10.2013 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Juridice, 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 vedere reglementările cuprinse în: 

 -Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, modificată şi completată prin Legea 

nr.9/2008 ;  

 -Ordonanţa Guvernului României nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare 

şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Ordonanţa Guvernului României nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor 

de origine animală, cu modificarile şi completările ulterioare; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2013 privind aprobarea  Organigramei,  Statului 

de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar  Sector 

2; 

 -Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 84/2001 privind reorganizarea ―Centrului 

Teritorial pentru Castrarea Câinilor fără Stăpân – Sector 2 ― în “Centrul Teritorial Veterinar  Sector 

2‖;  

 În temeiul 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, 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I (1) Începând cu data prezentei, se modifică anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local 

Sector 2 nr. 85/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar  Sector 2, conform anexei la prezenta 

hotărâre. 

 (2) Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 85/2013 reprezentând Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre 

ce conţine un număr de 11 file. 

            

 Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 85/2013 privind aprobarea organigramei, 

statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar  

Sector 2, rămân aplicabile. 

 

 Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Centrului Teritorial 

Veterinar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. IV 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.117 

Bucureşti, 16.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data 

de 16.10.2013 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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H O T Ă R Â R E  

pentru aprobarea metodologiei de adopţie a câinilor aflaţi în adăposturile gestionate de 

 Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 şi pentru aprobarea costului aferent întreţinerii  

câinilor adoptaţi şi ocrotiţi în aceste adăposturi 

 

 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, 16.10.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea metodologiei de adopţie a 

câinilor aflaţi în adăposturile gestionate de  Centrul  Teritorial Veterinar  Sector 2 şi pentru 

aprobarea costului aferent întreţinerii câinilor adoptaţi şi ocrotiţi în aceste adăposturi;  

 Analizând: 

 -Nota de Fundamentare nr. 2138/03.10.2013 întocmit de Directorul Centrului Teritorial 

Veterinar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul de specialitate nr. 68447/04.10.2013 întocmit de Directorul Direcţiei Juridice, 

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 precum şi Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Amendamentul formulat de către Primarul Sectorului 2, astfel cum a fost consemnat în 

procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 16.10.2013; 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 -Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, modificată şi completată prin Legea 

nr.9/2008 ;  

 -Legea nr.60/2004 privind ratificarea Convenţiei Europene pentru protecţia animalelor de 

companie; 

 -Ordonanţa Guvernului României nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare 

şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Ordonanţa Guvernului României nr.47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor 

de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) şi l) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1. (1) Se aprobă metodologia de adopţie pentru câinii aflaţi în adăposturile gestionate de 

Centrul  Teritorial Veterinar  Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă costul aferent serviciilor de cazare şi întreţinere pentru câinii aflaţi în 

adăposturile gestionate de  Centrul Teritorial Veterinar  Sector 2, conform anexei 2 la prezenta 

hotărâre. 

 (3) Se aprobă contractul - cadru de adopţie şi găzduire pentru animalele ocrotite în 

adăposturile Centrului Teritorial Veterinar Sector 2, conform anexei 3 la prezenta hotărâre.  

 (4) Anexele nr. 1-3 conţin un număr de 8 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Centrului Teritorial Veterinar 

Sector 2 vor aduce la îndeplinire prevederile 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.118 

Bucureşti, 16.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data 

de 16.10.2013 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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H O T Ă R Â R E 

privind actualizarea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul 

Teritorial Veterinar Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.10.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru serviciile 

prestate de Centrul Teritorial Veterinar Sector 2;  

 Analizând: 

 -Nota de Fundamentare nr. 2136/03.10.2013 întocmit de Directorul Centrului Teritorial 

Veterinar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul de specialitate nr. 69591/09.10.2013 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Juridice, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 -Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, modificată şi completată prin Legea 

nr.9/2008 ;  

 -Legea nr.60/2004 privind ratificarea Convenţiei Europene pentru protecţia animalelor de 

companie; 

 -O.G nr.47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 -Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 84/2001 privind reorganizarea ―Centrului 

Teritorial pentru Castrarea Câinilor fără Stăpân – Sector 2 ― în “Centrul Teritorial Veterinar Sector 

2‖;  

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Se aprobă actualizarea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Teritorial 

Veterinar Sector 2, serviciu public de interes local, prevazute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
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 (2) Se aprobă scutirea de la plata tarifelor aferente sterilizării câinilor aparţinând rasei 

comune, metişii acestora, pentru deţinătorii care fac parte din categoriile de persoane menţionate în 

anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

 (3) Anexele nr. 1 şi 2 conţin un număr de 5 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2.  Sumele rezultate din activităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) vor fi destinate acoperirii 

cheltuielilor de dotări cu echipamente sanitar-veterinare, salarii, cheltuieli gospodăreşti şi utilităţi. 

 

 Art.3. Pe data prezentei, Hotararea Cosiliului Local Sector 2 nr.29/2006 privind reactualizarea 

tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 îşi încetează 

aplicabilitatea.  

 

 Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Centrului Teritorial Veterinar 

Sector 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5 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.119 

Bucureşti, 16.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data 

de 16.10.2013 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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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local  

Sector 2 pentru anul 2014 

 

 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, 16.10.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2014;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. din 65939/25.09.2013 întocmit de Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  -Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 -art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare 

a funcţiilor publice; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. h) 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 Planul de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 

pentru anul 2014, conform anexei nr. 1.  

  

 Art.2. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 şi din Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 pentru 

anul 2014, conform anexei nr. 1.1.   

 

 Art.3. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2 pentru anul 2014, conform anexei nr. 1.2.  

 

 Art.4. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 pentru anul 2014, conform anexei nr. 1.3. 
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 Art.5. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din Poliţia Locală Sector 2 pentru anul 

2014, conform anexei nr. 1.4.  

 

 Art.6. Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.7. Planul de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 

2014 poate fi modificat semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.         

 

 Art.8. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art.9. (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.120 

Bucureşti, 16.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data 

de 16.10.2013 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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H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/2009 privind aprobarea, cofinanţarea şi  

 susţinerea proiectului  „Eficacitate prin perfecţionare“ 

 

 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, 16.10.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/2009 

privind aprobarea, cofinanţarea şi  susţinerea proiectului  „Eficacitate prin perfecţionare“;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 66868/30.09.2013 întocmit de Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul de specialitate nr. 69595/09.10.2013 întocmit de Direcţia Management Proiecte din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 -Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative – 

Axa prioritară 1. Domeniul major de intervenţie 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale; 

 -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 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; 

 -Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 -Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 

712/631/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative“, în conformitate cu H.G. nr. 759/2007 privind regulile generale de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 158/2009 privind aprobarea, cofinanţarea şi 

susţinerea proiectului „Eficacitate prin perfecţionare“; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locale, 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.I. Articolul 1 din H.C.L. Sector 2 nr. 158/2009 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 „Art.1 (1) Se aprobă proiectul de interes local „Eficacitate prin perfecţionare“, în valoare totală 

cu TVA de 1.001.730,35 lei, finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative – Domeniul major de intervenţie 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale. 

   (2) Se aprobă cofinanţarea proiectului din Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, cu suma de 16.711,03 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 16.711,03 lei; 

 - costurile neeligibile, în valoare de 0 lei; 

 - TVA aferentă cheltuielilor proiectului 166.178,78 lei. 

   (3) Se aprobă susţinerea proiectului, din Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, pe perioada implementării acestuia. 

 Cota TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi sumele necesare susţinerii implementării proiectului 

vor fi rambursate ulterior depunerii Rapoartelor intermediare de progres şi finale, din fondurile 

aferente Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative – Domeniul major de 

intervenţie 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.“ 

 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 158/2009 privind 

aprobarea, cofinanţarea şi susţinerea proiectului „Eficacitate prin perfecţionare“ 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.121 

Bucureşti, 16.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data 

de 16.10.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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H O T Ă R Â R E 

privind prelungirea cu 5 ani a termenului prevăzut la art.1 din H.C.L.  Sector 2 nr.79/08.07.2005, 

astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 77/27.07.2006 

 

 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, 16.10.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind prelungirea cu 5 ani a termenului prevăzut 

la art.1 din H.C.L.  Sector 2 nr.79/08.07.2005, astfel cum a fost modificată  prin H.C.L. Sector 2 nr. 

77/27.07.2006;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 13388/17.09.2013 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. 56927/30.09.2013 întocmit de Directorul 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 nr. 589212/29.08.2013 prezentată 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; 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea poliţiei locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea 

Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi 

desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de învăţământ special şi 

unităţile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.79/2005 privind atribuirea în folosinţă gratuită 

pe termen de 1 an (cu drept de prelungire) a spaţiului situat în str. Traian nr. 160, corp B, Sector 2, 

către Poliţia Locală Sector 2 Bucureşti, modificată prin H.C.L Sector 2 nr.77/27.07.2006. 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.77/2006 privind prelungirea cu 5 ani a 

termenului prevăzut la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 79/08.07.2005; 
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.110/2011 privind aprobarea inventarierii 

bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 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 al Poliţiei Locale 

Sector 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) 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. I  Se aprobă prelungirea cu 5 ani a termenului de transmitere în folosinţă gratuită a 

spaţiului situat în incinta Şcolii Generale nr.85, corpul B de clădire din str. Traian nr.160 sector 2 în 

suprafaţă de 191,62 mp către Poliţia Locală Sector 2, astfel cum a fost prevăzut la art.1 din 

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.79/08.07.2005, modificată prin Hotărârea Consiliului Local 

Sector 2 nr.77/27.07.2006. 

  

 Art. II  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.79/2005, astfel cum fost 

modificată prin H.C.L Sector 2 nr.77/27.07.2006, rămân aplicabile.  

 

 Art. III Primarul Sectorului 2, Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar şi Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2 Bucureşti, vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV  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.122 

Bucureşti, 16.10.2013 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data 

de 16.10.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de 

investiţii „Reparaţii capitale sistem rutier - 33 străzi 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, 16.10.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi 

a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „Reparaţii capitale sistem rutier - 33 străzi din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 11077/30.09.2013 întocmit de Directorul General al 

Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din 03.10.2013 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Hotărârea Guvernului României nr.28/2008 privind aprobarea 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 

administraţiea 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 indicatorii tehnico-economici şi devizele generale pentru obiectivele de 

investiţii şi lucrări de intervenţii de interes local reprezentând „Reparaţii capitale sistem rutier - 33 

străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”, potrivit anexelor 1 şi 2. 
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 Art.2 (1) Se aprobă realizarea obiectivelor de investiţii „Reparaţii capitale sistem rutier - 33 

străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”,  pe terenurile având datele de identificare prevăzute 

în anexa nr. 1. 

 (2) Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 48 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.3 Valoarea totală a lucrărilor „Reparaţii capitale sistem rutier - 33 străzi din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti” este de 14.525.969 lei fără TVA, din care C+M 12.649.385 lei fără TVA. 

 

 Art.4   (1)  Lucrările de reparaţii capitale sistem rutier cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 vor fi 

atribuite spre execuţie unor agenţi economici specializaţi, desemnaţi în urma aplicării procedurilor 

de achiziţii publice.        

   (2)  Devizele generale se actualizează pe durata execuţiei investiţiilor în baza 

cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie.          

   (3)  Se deleagă Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

competenţa organizării procedurii şi a încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

  

 Art.5 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului  Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.6 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.             

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.123 

Bucureşti, 16.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  în şedinţa ordinară din data 

de 16.10.2013 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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Municipiul Bucureşti 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 2 la Programul de stimulare 

a înnoirii Parcului auto naţional 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, 16.10.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 

naţional 2013;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 69524/09.10.2013 precum şi Nota de Fundamentare nr. 

69568/09.10.2013 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari 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: 

 - Legea asistenţei sociale nr. 292/2011; 

 - 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; 

 - Ordinul nr.1239/2013 al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice pentru aprobarea 

Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional; 

 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 participarea Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 2 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2013. 
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 Art.2. Se aprobă casarea autovehiculului Dacia 1309 L cu nr. de înmatriculare B-92-PYN, nr 

de omologare G0DA111111I9212/1994 şi achiziţionarea unui autovehicul nou în condiţiile legii. 

 

 Art.3. Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei conform art. 7 alin.1 Ordinul 

nr.1239/2013 al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice pentru aprobarea Ghidului de 

finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional. 

 

 Art.4. Diferenţa de preţ până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a 

autovehiculului nou va fi alocată in bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2 de la bugetul local al Sectorului 2. 

 

 Art.5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.6.  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.124 

Bucureşti, 16.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data 

de 16.10.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Municipiul Bucureşti 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea externalizării serviciilor sociale pentru beneficiarii 

cu domiciliul pe raza  Sectorului 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, 16.10.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea externalizării serviciilor sociale 

pentru beneficiarii cu domiciliul pe raza  Sectorului 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 69567/09.10.2013 precum şi Nota de Fundamentare nr. 

69525/09.10.2013 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari 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: 

 - Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea asistenţei sociale nr. 292/2011; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare si funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul  art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1  Se aprobă externalizarea serviciilor sociale pentru beneficiarii cu domiciliul pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 
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 Art.2  Se mandatează Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2 să încheie şi să monitorizeze derularea contractelor în baza cărora se 

achiziţionează serviciile sociale pentru beneficiarii aflaţi in evidenţa serviciilor sociale pe raza 

Sectorului 2. 

 

 Art.3   Plata serviciilor sociale se va realiza de către D.G.A.S.P.C. Sector 2, in funcţie de 

costul mediu lunar pe beneficiar în unităţi de tip rezidenţial al furnizorului de servicii, dar nu mai 

mult decât costul mediu lunar stabilit anual prin hotărâre a Consiliului Local Sector 2. 

 

 Art.4  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti si Directorul General al Direcţiei  

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.5.  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.125 

Bucureşti, 16.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data 

de 16.10.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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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 

01.11.2013 – 30.11.2013  

 

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 BĂLUŢĂ Daniel în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului 

Local al Sectorului 4, pe perioada 01.11.2013-30.11.2013 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 158/31.10.2013 
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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 închirierea spaţiilor aflate în administrarea Centrului Cultural pentru UNESCO 

“ Nicolae Bălcescu” 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Referatul de specialitate 

nr. 444/08.10.2013 întocmit de Centrul Cultural pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu‖ – 

Compartimentul Juridic; 

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 268/2010, cu 

referire la anexe; 

În baza prevederilor art. 14 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia coroborat cu prevederile ar. 123 alin. (1) teza a II a şi alin. (2) din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală; 

În temeiul prevederilor art. 45 (alin.3) coroborat 81 alin. (2) lit. f) şi g) din legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă închirierea spaţiilor aflate în administrarea Centrului Cultural pentru 

UNESCO „Nicolae Bălcescu‖, conform Anexei 1. 

Art. 2 Se aprobă Regulamentul intern - metodologia-cadru - privind închirierea spaţiilor 

aflate în administrarea Centrului Cultural pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu‖, prin atribuire directa, 

conform Anexei nr.2. 

Art. 3 Tarifele de baza pentru închirierea spaţiilor aflate în administrarea Centrului Cultural 

pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu‖, se vor calcula conform Anexei IV din HCGMB 268/2010. 

Art. 4 Se aprobă contractul cadru de închiriere a spaţiilor libere, conform Anexei 3. 

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

Art. 6 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Centrul Cultural pentru UNESCO „Nicolae 

Bălcescu‖ vor aduce la îndeplinire prezenta Hotărâre, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 159/31.10.2013 



140 

 

Anexa nr. 1 

La HCLS4 nr. 159/31.10.2013 

 

 

Spaţiile disponibile, în vederea închirierii, aflate în administrarea 

Centrului Cultural pentru UNESCO 

 

Nr. crt. Denumirea spaţiului de 

închiriat 

Suprafaţa/UM Obs. 

1 Sala mare de spectacole 154mp   

2 Sala nr. 3 (fosta sală nr. 9) 34 mp  

3 Sala nr. 6 (fosta sală nr. 2) 39 mp  

4 Clădire anexă 40 mp  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan - Mircea MUNTEAN 
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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 listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - 

ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna Octombrie 2013, în baza Legii 

nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 şi "Referatul" 

nr.P.8.5./1106/10.10.2013 al Direcţiei Comunicare şi Relaţii Publice – Biroul Relaţii cu Asociaţiile de 

Proprietari; 

  Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local   ; 

  Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile -

ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare desfăşurat la data de: 05.10.2013, conform 

anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 

 Art. 2  Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care doresc 

să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari. 

 Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată şi 

este valabil pe tot teritoriul României. 

 Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administraţiei 

publice locale care l-a eliberat, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acestei 

activităţi. 

 Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia Comunicare şi Relaţii Publice prin Biroul 

Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari 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 

31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
Ioan-Mircea MUNTEAN 

 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 160/31.10.2013 

Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Muncipiului 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 Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Poliţiei Locale Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 Analizând referatul de specialitate nr.1002/16.10.2013 al Poliţiei Locale Sector 4 – Serviciul 

Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.155/2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale sector 4; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 (1) Începând cu data de 01.11.2013 se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale Sector 4, conform anexelor nr.1, nr.2 

şi nr.3, care fac parte integrantă din prezenta horărâre. 

(2) Numărul total de funcţii al Poliţiei Locale Sector 4 este de 350, din care: 37 funcţii de 

conducere şi 313 funcţii de execuţie. 

Art.2 Directorul General al Poliţiei Locale Sector 4, prin compartimentele de specialitate, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 161/31.10.2013 

 

Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Muncipiului 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 solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a acordului 

privind asocierea Sectorului 4 al Municipiului București 

și Municipiul Craiova – Județul Dolj 

 

 Având în vedere Scrisoarea Sectorului 4 al Municipiului București către Municipiul Craiova – 

Județul Dolj, cu nr.36326/11.10.2013, privind intenția de a dezvolta legături de prietenie și de a 

încuraja dezvoltarea activă dintre aceste două entități administrative; 

 Luând act de Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4;  

 Luând în considerare Referatul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 4 cu nr. 

337/23.10.2013; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Ținând seama de prevederile art.45 alin (1) și art. 81 alin.(2) lit. ,,p’’ și alin. (3) din Legea 

nr.215/2001 – privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Consiliul Local Sector 4 al Municipiului București solicită Consiliului General al 

Municipiului București acordul privind asocierea Sectorului 4 al Municipiului București și Municipiul 

Craiova – Județul Dolj, în vederea promovării unor interese comune și a înfrățirii celor două 

administrații locale.  

 Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreună cu Aparatul de specialitate vor 

duce la îndeplinire prezenta, conform competențelor.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 162/31.10.2013 
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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 acordarea cu titlu gratuit a unui spaţiu din Piaţa Progresul aflat în administrarea 

Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 pentru desfăşurarea activităţii Autorităţii 

Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi Raportul de specialitate 

al Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sectorul nr. 7192/ 28.10.2013; 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea 

nr. 3/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând act de prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 42/2004 privind organizarea 

activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobata prin Legea nr. 215/2004 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.1 şi ale art. 81 alin. (2), lit. f) din Legea 215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă punerea la dispoziţie cu titlu gratuit pe o perioadă de 5 (cinci) ani către 

Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti, a unui spaţiu în suprafaţă de 20,11 mp la 

parterul Pieţei Progresul, în scopul reînfiinţării unui cabinet de profil în această locaţie, conform 

schiţei ce constituie Anexa 1 la prezenta Hotărâre. 

 Art.2. Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia de Administrare a Pieţelor Sector 4 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 163/31.10.2013 
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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 acordării scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 Luând în considerație raportul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr. IID 

315562/ 21.10.2013; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 punctul 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispozițiilor art. 45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin.4 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, modificată și completată; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Articol unic- Se respinge scutirea de la plata impozitului pe clădiri, în cuantum de 1.540,83 

lei, datorat de FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN INDUSTRIA LEMNULUI (FSLIL) pentru 

imobilul situat în str. Episcop Chesarie nr. 15, tronsonul E, parter, birou 2, sector 4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 164/31.10.2013 
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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 si 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 

 

 Avand in vedere : 

- Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 

- Raportul Directiei Investiţii şi Achiziţii publice nr. 1539/25.10.2013, 

- Prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

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

- Prevederile Hotărarii 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 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 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. 

  

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.10.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 165/31.10.2013 
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stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, aplicabile la 

întocmirea listelor pentru anul 2014, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 ……………………. 

 

 

165 

HOTĂRÂREA NR. 157/31.10.2013 privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea 

stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea, locuinţelor din fondul locativ 

de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2014, în baza Legii nr. 

114/1996………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

166 

HOTĂRÂREA NR. 158/31.10.2013 privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul 

Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul ―Constantin Brâncuşi‖, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere ………………………………………………………………………. 

 

 

167 

HOTĂRÂREA NR. 159/31.10.2013 privind  modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 153/27.10.2011 

privind  aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere  pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă 

pentru tineri din Cartierul ANL „Constantin Brâncuşi‖……………………………………………………………………….. 

 

 

168 

HOTĂRÂREA NR. 160/31.10.2013 privind modificarea Hotărârii 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 Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 61/25.03.2010 privind acordarea împuternicirii către 

Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 de administrare a unităţilor din fondul locativ Sector 6……….. 

 

 

 

169 

HOTĂRÂREA NR. 161/31.10.2013 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – ―Strada Atmosferei nr. 3A‖, Sector 

6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi spaţiu comercial  pe un teren în suprafaţă de 215 m.p., proprietate 

privată persoană fizică…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

171 

HOTĂRÂREA NR. 162/31.10.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – ―Strada Câlnic nr. 36‖, Sector 6 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă, pe un teren  în suprafaţă de 716 m.p., proprietate privată persoană 

fizică………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

173 

HOTĂRÂREA NR. 163/31.10.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – ―Strada Eucaliptului nr. 5‖, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoană 

fizică…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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149 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local 

al domnului Jicman Liviu Sebastian 

 

Luând în considerare adresa domnului Jicman Liviu Sebastian, înregistrată la Biroul 

Asistenţă Tehnică a Consiliului Local sub nr. S.T. 257/08.10.2013, prin care se comunică faptul că 

şi-a dat demisia din funcţia de consilier local; 

            Ţinând cont de Referatul constatator întocmit de Primarul şi Secretarul Sectorului 6; 

            Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

În baza dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. a) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 6 al domnului Jicman Liviu Sebastian. 

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local al domnului Jicman Liviu Sebastian. 

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.: 144 

Data: 31.10.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea domnului Iacob Emanuel în funcţia de consilier local 

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 6 prin care se ia act de încetarea de 

drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local Sector 6 al d-lui Jicman Liviu 

Sebastian şi se declară vacant locul de consilier al acestuia, precum şi procesul - verbal al Comisiei 

de validare a Consiliului Local al Sectorului 6; 

Ţinând cont de opţiunea domnului Iacob Emanuel şi confirmarea calităţii acestuia de 

membru al Partidului Social Democrat, comunicată Consiliului Local Sector 6 prin adresa 

înregistrată sub nr. S.T. 265/15.10.2013; 

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

  În baza dispoziţiilor art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

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

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 31 alin. (3) şi (5) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

   Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Iacob Emanuel candidat pe lista 

Uniunii Social Liberale la alegerile locale din iunie 2012, pe locul rămas vacant în urma încetării 

mandatului de consilier local al domnului Jicman Liviu Sebastian. 

Art. 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.: 145 

Data: 31.10.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 6 

nr. 1/20.06.2012 privind alegerea Comisiei de Validare 

 

Ţinând cont de prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 144/31.10.2013 privind încetarea de drept a 

mandatului de consilier local al domnului Jicman Liviu Sebastian; 

Luând în considerare cererea de demisie din funcţia de consilier local a domnului Jicman 

Liviu Sebastian; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 

al Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ; 

Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

În temeiul art. 31 alin. (2) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se modifică Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 6   nr. 1/20.06.2012 privind 

alegerea Comisiei de Validare în sensul că domnul consilier Jicman Liviu Sebastian se înlocuieşte 

cu domnul consilier Stan Robert. 

Art. 2. (1) Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6  nr. 1/20.06.2012 rămân 

neschimbate. 

(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.: 146 

Data: 31.10.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 6/28.06.2012 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ; 

        Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

Ţinând cont de prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 15 şi urm. din Anexa 1 a O.G. nr. 

35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere validarea mandatului de consilier local al domnului Iacob Emanuel; 

       În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art 1. Anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012 privind numărul, 

denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 se modifică după 

cum urmează: 

1. La punctul V. Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice şi Probleme Sociale domnul 

Gheorghe Iulian se înlocuieşte cu domnul Iacob Emanuel. 

2. La punctul I. Comisia Buget ,Finanţe domnul Jicman Liviu Sebastian se înlocuieşte cu doamna 

Gaspar Florentina . 

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6   nr. 6/28.06.2012 privind 

numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 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.: 147 

Data: 31.10.2013 
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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 nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile 

de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular 

şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi demisia domnului consilier Jicman Liviu Sebastian înregistrată la Biroul 

Asistenţă Tehnică a Consiliului Local cu nr. S.T. 257/08.10.2013; 

Ţinând cont de Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

Având în vedere prevederile art. 96 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti conform Anexei nr. 

1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti conform Anexei 

nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 

137/26.09.2013 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti. 

Art.4. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 împreună cu reprezentanţii 

nominalizaţi în Anexele nr. 1 si nr. 2 şi conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, 

particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri conform competenţelor legale. 

(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.: 148 

Data: 31.10.2013 

*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 conturilor de execuţie pe trimestrul  3 ale Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti  pe anul 2013 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de Specialitate al 

Direcţiei Economice. 

        Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

     În temeiul  art. 49 alin. (12) şi alin. (13) din  Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

   În temeiul art. 45 alin. (2) lit a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi  alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe 

trimestrul 3 al anului 2013, conform Anexelor  nr. 1 şi 2. 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului împrumuturilor externe şi interne pe trimestrul 3 

al anului 2013, conform Anexei  nr. 3. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul  3 al anului 

2013, conform Anexelor nr. 4 şi 5. 

Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul 3 al anului 2013, conform Anexelor nr. 6 şi 7. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii terţiari 

de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 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.: 149 

Data: 31.10.2013 

 

 

 

*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 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. 

459/25.03.2013 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; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe 

anul 2013 în sumă de 821.627,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 812.942,00 mii lei la venituri, conform 

Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2013, în sumă de 80.180,00 mii lei, la cheltuieli şi 

la venituri în sumă de 80.180,00 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2, 

1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2013, în sumă de 85.302,00 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei 

nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă Bugetul creditelor interne şi externe al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe 

anul 2013, în sumă de 141.477,00 mii lei credite interne şi 41.000,00 mii lei credite externe, conform 

Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1 şi 1a , anexă ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 5. (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.:  150                                                                                  

Data: 31.10.2013 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Studiului de fezabilitate pentru activităţile de eficientizare 

a consumurilor energetice din sectorul 6 şi a modelului contractului de concesiune 

de lucrări publice, a caietului de sarcini şi a fişei de date aferente acestuia 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Investiţii; 

Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont, în principal, de prevederile: 

- art. 45 alin. (2), art. 36 alin. (2) lit. b), c) şi d), alin. (4) lit. d), e) şi f), alin. (6) lit. a), pct. 14, art. 

124 şi altele incidente din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a 

surselor regenerabile de energie cu modificările şi completările ulterioare; 

- Normele Metodologice de aplicare ale O.G. nr. 22/2008, aprobate prin H.G. nr. 409/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

- O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Normelor Metodologice de aplicare ale O.U.G nr. 34/2006, aprobate prin H.G. nr. 71/2007 şi 

H.G. nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 163/2013 

cât şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 119/2013 pentru aprobarea Planului de 

acţiuni privind măsuri, programe şi lucrări pentru activităţile de eficientizare a consumurilor energetice din 

sectorul 6; 

Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate privind activităţile de eficientizare a consumurilor 

energetice din Sectorul 6, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Caietul de sarcini, Fişa de date şi modelul Contractului de concesiune a 

lucrărilor de eficientizare energetică din sectorul 6 privind concesionarea activităţilor de eficientizare a 

consumurilor energetice, prevăzute în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Investiţii, celalalte direcţii din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 6, precum şi instituţiile de interes local ale sectorului 6 vor aduce 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.: 151 

Data: 31.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 documentaţiei tehnico - economice a obiectivului 

de investiţii: ―Extinderea spaţiilor de deservire - cameră servere -  necesare desfăşurării optime a 

activităţilor Primăriei Sectorului 6, Bucureşti‖ 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Economice; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6. 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice 

Locale; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

Consiliul  Local  Sector  6 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico - economică a obiectivului de investiţii: “Extinderea 

spaţiilor de deservire - cameră servere - necesare desfăşurării optime a activităţilor Primăriei 

Sectorului 6, Bucureşti” şi indicatorii tehnico - economici aferenţi prezentaţi în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se va face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, după aprobarea listelor de investiţii potrivit legii. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Investiţii şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 152 

Data: 31.10.2013 

 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei 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 Grădiniţa Marchengarten la unităţi 

de învăţământ particulare şi radierea Liceului Teoretic Dr. Constantin Angelescu 

din reţeaua şcolară a Sectorului 6 la unităţi de învăţământ particulare 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 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 Grădiniţei Marchengarten cu nr. 1 din 04.10.2013 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor 

Sector 6 cu nr. 6047 din data de 09.10.2013, a Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4220 din data 

de 16.07.2013, a cererii Liceului Teoretic Dr. Constantin Angelescu cu nr. 401 din data de 24.09.2013 

înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 6257 din data de 15.10.2013; 

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 Anexa 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 la unităţi de învăţământ particulare cu următoarea unitate de 

învăţământ particular, respectiv Grădiniţa Marchengarten, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. G-ral 

Ioan Culcer nr. 49, Sector 6. 

Art. 2. Se radiază din Anexa 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 la unităţi de învăţământ particulare Liceul Teoretic Dr. 

Constantin Angelescu, liceu care şi-a mutat sediul în Str. Ion Creangă nr. 21, Sector 5, Bucureşti. 

Art. 3. 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. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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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.:  153                                                                                

Data: 31.10.2013 
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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 burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I - an şcolar 2013 - 2014 

pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat din Sectorul 6 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6; 

Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Şcolilor Sector 6,  precum 

şi referatul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 privind situaţia numerică a burselor 

solicitate pe categorii de burse pentru semestrul I - an şcolar 2013 – 2014,   nr. 212 din 21.10.2013 

înregistrat la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6, cu nr. 6444 din data de 21.10.2013 precum şi situaţia 

numerică a elevilor cu media 10 pe anul şcolar 2012 – 2013 întocmită de Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti Sector 6 la data de 21.10.2013 şi înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor 

Sector 6 cu nr. 6445 din data de 21.10.2013; 

Ţinând seama de Rapoartele de specialitate întocmite de Comisiile de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

În temeiul prevederilor art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, 

precum şi prevederile din O.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 dispoziţiile prevăzute la 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  Sector  6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2013, pentru semestrul I 

an şcolar 2013 – 2014, elevilor cuprinşi în învăţămânul preuniversitar de stat din instituţiile de învăţământ 

din Sectorul 6, un număr de 2928 burse şcolare după cum urmează: 

a) 116 burse de performanţă în cuantum de 130 lei/lună/elev; 

b) 295 burse de studiu în cuantum de 130 lei/lună/elev; 

c) 2081 burse de ajutor social în cuantum de 130 lei/lună/elev; 

d) 45 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 130 lei/an/elev; 

e) 391 burse de merit. 

Art. 2. Bursele de merit se acordă pe semestrul I an şcolar 2013 – 2014, o singură dată în 

cuantum total de 588 lei/elev, pentru elevii din învăţămânul preuniversitar de stat din instituţiile de 

învăţământ din Sectorul 6, care au obţinut media 10 în anul şcolar 2012 – 2013. 
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Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Scolilor Sector 6 şi Direcţia Economică din cadrul 

Primariei Sector 6 împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 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.: 154                                                                                      

Data: 31.10.2013 
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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 anularea creanţelor fiscale în cuantum de până la 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2013, 

datorate de persoanele fizice şi juridice 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate  al 

Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6; 

Luând act de Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) şi (3) din O.G. nr. 92 /2003  privind Codul de 

procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) 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 anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2013, mai 

mici de 40 lei, înregistrate în evidenţele fiscale ale Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6, pentru 

contribuabilii persoane juridice în sumă de 8.247,06 lei, iar pentru contribuabilii persoane fizice în sumă 

de 6.122,61 lei. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale 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.: 155 

Data: 31.10.2013 
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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 condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj 

în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de 

locuinţe, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2014,  

conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 

întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000; 

Ţinând cont de prevederile art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea 

fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele 

retrocedate foştilor proprietari, modificată şi completată prin Legea nr. 84/2008 şi Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 57/2008; 

În temeiul 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 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă condiţiile şi criteriile de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii 

de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, aplicabile la 

întocmirea listelor pentru anul 2014, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, prevăzute 

în Anexele nr. 1 şi 2, ce fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

(2) La intrarea în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 50/2012. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă şi 

Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, 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.: 156 

Data: 31.10.2013 

 

*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 condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj 

în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea, 

locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor 

sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor 

pentru anul 2014, în baza Legii nr. 114/1996 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi raportul de specialitate 

întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

Luând în considerare dispoziţiile Legii privind locuinţele nr. 114/1996, republicată, modificată şi 

completată, ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999  privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru 

spaţiile cu destinaţia de locuinţe, modificată şi completată, precum şi ale Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuinţele nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1275/2000; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n)  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

            Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă, condiţiile şi criteriile de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii 

de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea locuinţelor din fondul locativ 

de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2014, 

conform Legii nr. 114/1996, prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

51/2012. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă şi 

Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, 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.: 157 

Data: 31.10.2013 

*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 listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii 

de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, 

în cartierul ―Constantin Brâncuşi‖, rămase vacante pe perioada 

exploatării în regim de închiriere 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 

întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, modificată şi completată,  ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Normele metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

962/2001 modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6  nr. 159/2009, 

precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6     nr. 181/2006; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

           Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul ―Constantin Brâncuşi‖, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre . 

Art. 2. Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa 

Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afişarea listei. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă şi 

Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, 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.: 158 

Data: 31.10.2013 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind  modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 153/27.10.2011 privind aprobarea 

modelului de act adiţional la contractele de închiriere 

pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri 

din Cartierul ANL „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 Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 502/2013 

privind modificarea şi completarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

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 al Sectorului 6 nr. 153/27.10.2011 privind 

aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de 

locuinţă pentru tineri din Cartierul „Constantin Brâncuşi” în sensul că Anexa nr. 1 (Act Adiţional la 

Contractul de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă) şi Anexa nr.  2 (Fişa de calcul) se 

vor înlocui conform Anexei nr. 1 (Act Adiţional la Contractul de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia 

de locuinţă) şi Anexei nr. 2 (Fişa de calcul) la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Anexa nr. 1 - Act Adiţional la Contractul de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de 

locuinţă şi Anexa nr. 2 - Fişa de calcul, vor fi utilizate de la data intării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6   nr. 153/27.10.2011 

privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia 

de locuinţă pentru tineri din Cartierul „Constantin Brâncuşi”,  rămân neschimbate. 

Art. 4. (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.: 159 

Data: 31.10.2013 

*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‖  astfel cum a fost modificată 

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 61/25.03.2010 privind acordarea împuternicirii către Direcţia de Administrare 

a Fondului Locativ Sector 6 de administrare a unităţilor din fondul 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 Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 502/2013 

privind modificarea şi completarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

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 privind acordarea împuternicirii către Direcţia 

de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, prin înlocuirea Anexei acesteia (Contract de Închiriere 

pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tinerii de până in 35 de ani) cu Anexa la prezenta 

hotărâre (Contract de Închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tinerii de până în 35 

de ani). 

Art. 2. Anexa la prezenta hotărâre - Contract de Închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de 

locuinţă pentru tinerii de până în 35 de ani, va fi utilizată de la data intării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Celelalte prevederi din 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 privind acordarea împuternicirii 

către Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, rămân neschimbate. 

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.: 160 

Data: 31.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Planului urbanistic de detaliu – ―Strada Atmosferei nr. 3A‖, Sector 6 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi spaţiu comercial 

pe un teren în suprafaţă de 215 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 

Atmosferei nr. 3A‖,  Sector 6; 

          Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 19436/8/3 

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 executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită 

în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

          În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din 

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

          Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - ―Strada Atmosferei nr. 3A‖, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă si spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 215 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. 
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            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.:  161                                                                                      

Data: 31.10.2013 
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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 Câlnic nr. 36‖, Sector 6 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă, pe un teren 

în suprafaţă de 716 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 

Câlnic nr. 36‖,  Sector 6; 

          Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 20688/8/6 

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: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - ―Strada Câlnic nr. 36‖, Sector 6, pentru construire 

imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 716 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. 
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           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.: 162 

Data: 31.10.2013 
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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 Eucaliptului nr. 5‖, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă, pe un teren 

în suprafaţă de 300 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 

Eucaliptului nr. 5‖,  Sector 6; 

        Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 22000/8/8 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: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - ―Strada Eucaliptului nr. 5‖, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 300 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. 
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         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.: 163 

Data: 31.10.2013 
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 
Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 
A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii 

Nivelului de Serviciu A1 – Calitatea apei potabile 
 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A1 – Calitatea 

apei potabile, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. prin adresa nr. 10158831/07.10.2013; 

Având în vedere Referatul nr. 1417/ 22.10.2013 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu A1 – Calitatea apei potabile, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al 

AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de Concesionar, cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 9/2003, nr. 32/2005, nr. 21/2006, nr. 34/2007, nr. 

14/2008, nr. 5/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 12/2010, nr. 14/2011 şi nr. 

21/26.10.2012; 
 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB 

nr. 112 / 30.08.2012  

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
 

D E C I D E: 
 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A1 – Calitatea 

apei potabile, prezentată în Anexa* care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund realitătii, 

va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

Bucureşti  

Nr. 22/ 25 .10.2013 

 

 

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

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 
 

A  M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu  A2 – 

Presiunea la branşament 
 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A2 – Presiunea 

la branşament, transmis la AMRSP de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea 

nr.10158831/07.10.2013, înregistrată la AMRSP cu nr.1334/07.10.2013; 
 

Având în vedere Referatul nr. 1418/22.10.2013, privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu A2, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 
 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de Concesionar, cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.16/2003, nr.10/2004, nr.33/2005, nr.22/2006, 

nr.19/2007, nr.19/2008, nr.6/2009, Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr.13/2010, nr.15/2011 şi 

nr.22/2012; 
 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr.339/2009 şi completat prin prevederile Actului Adiţional la Statut, aprobat prin HCGMB 

nr.112/2012. 
 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
 

D E C I D E: 
 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A2 – Presiunea 

la branşament, pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformităţii 28.09.2012 ÷ 27.09.2013, 

prezentată în Anexă* şi care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund realităţii, 

va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Bucureşti 

Nr. 23/25.10.2013     

 

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

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 
 

A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu 

A3 – Continuitatea serviciului 
 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A3 – 

Continuitatea serviciului, transmis la AMRSP de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea 

nr.10158831/07.10.2013, înregistrată la AMRSP cu nr.1334/07.10.2013; 
 

Având în vedere Referatul nr. 1419/22.10.2013, privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu A3, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 
 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de Concesionar, cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile clauzelor 1.3 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.16/2003, nr.11/2004, nr.34/2005, nr.23/2006, 

nr.20/2007, nr.20/2008, nr.7/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr.14/2010, nr.16/2011 şi 

nr.23/2012; 
 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr.339/2009 şi completat prin prevederile Actului Adiţional aprobat prin HCGMB nr.112/2012 
 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
 

D E C I D E: 
 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A3 – 

Continuitatea serviciului, pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformitătţii 28.09.2012 ÷ 27.09.2013, 

prezentată în Anexă* şi care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund realitătii, 

va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Bucureşti 

Nr. 24 /25.10.2013  

 

 

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

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A5 – Timp 

între notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaţie 
 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A5 – Timp între 

notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaţie, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. prin 

adresa nr. 10158831/07.10.2013; 

Având în vedere Referatul nr.1420/22.10.2013 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu A5 – Timp între notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaţie înaintat Consiliului Executiv al AMRSP 

de către Directorul  Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 si 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

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

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti;    

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.16/2003, nr. 13/2004, nr. 23/2005, nr. 24/2005, nr. 

31/2005, nr. 35/2005, nr. 24/2006, nr. 37/2006, nr. 5/2007, nr. 6/2007, nr. 15/2007, nr. 21/2007, nr. 9/2008, 

nr. 2/2009, nr. 8/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 2/2010, nr. 15/2010, nr.17/2011 şi nr. 

24/2012 ; 
 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB 

nr. 112 / 30.08.2012 , 
 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
 

D E C I D E: 
 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A5 - Timp între 

notificarea unei explozii/scurgeri şi reparatie, prezentată în Anexa* care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 
 

Art. 2. Constatarea ulterioara emiterii prezentei decizii a unor informatii care demonstreaza ca datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund realităţii, 

va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

Bucureşti  

Nr.  25/25 .10.2013 

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

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 
 

A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu  A6 - Timp 

pentru a asigura alimentarea alternativă cu apă potabilă 
 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu  A6 – Timp 

pentru a asigura alimentarea alternativă cu apă potabilă, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. prin adresa nr. 10158831/07.10.2013 înregistrată la AMRSP cu nr. 1334/07.10.2013; 

Având în vedere Referatul nr. 1421/22.10.2013 privind Evaluarea  Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu A6, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 
 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

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

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 10/2002, nr. 16/2003, nr. 14/2004, nr. 23/2005, nr. 

25/2006, nr. 22/2007, nr. 10/2008, nr. 9/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al  AMRSP nr. 16/2010, 

nr.18/2011 şi nr. 25/2012; 
 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB 

nr. 112 / 30.08.2012 
 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
 

D E C I D E: 
 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu  A6 – Timp 

pentru a asigura alimentarea alternativă cu apă potabilă, prezentată în Anexa* care face parte integrantă 

din prezenta Decizie. 
 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund realităţii, 

va putea determina revizuirea prezentei decizii.  
 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

Bucureşti 

Nr. 26/25.10.2013  

 

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

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 
 

A  M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu 

A8 – Facturi emise pe baza citirii contoarelor de branşament individuale sau comune mai multor 

Clienţi, ca procent din totalul facturilor 
 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A8 – Facturi 

emise pe baza citirii contoarelor de branşament individuale sau comune mai multor Clienţi, ca procent din 

totalul facturilor, transmis la AMRSP de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea 

nr.10158831/07.10.2013, înregistrată la AMRSP cu nr.1334/07.10.2013; 

Având în vedere Referatul nr.1422/22.10.2013, privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu A8, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere prevederile HCGMB nr.69/2006 privind aprobarea strategiei Primăriei Municipiului 

Bucureşti de punere în conformitate cu Buna Practică Industrială şi cu prevederile legislaţiei specifice a 

reţelelor de alimentare cu apă în avalul a 126 de staţii de hidrofor (Reţelele Telescopice); 

Ţinând seama de prevederile HCGMB nr.55/2009 privind aprobarea măsurilor de punere în conformitate cu 

prevederile legislaţiei serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a branşamentelor care alimentează 

mai multi utilizatori, realizate înainte de data încheierii Contractului de Concesiune cu privire la furnizarea 

de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti;  

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul 

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

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv ARBAC nr.41/2003, nr.37/2004, nr.25/2007, nr.18/2006, 

nr.16/2007, nr. 8/2008, nr.4/2009, nr.10/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv AMRSP nr.17/2010, 

nr.19/2011 şi nr.26/2012; 

Ţinând seama de prevederile art.2, Cap.V, din Actul adiţional nr.6 din 14.12.2009, al Contractului de 

Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 358 / 3.11.2009; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr.339/2009 şi completat prin prevederile Actului Adiţional la Statut, aprobat prin HCGMB 

nr.112/2012. 
 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
 

D E C I D E: 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A8 – Facturi 

emise pe baza citirii contoarelor de branşament individuale sau comune mai multor Clienţi, ca procent din 
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totalul facturilor, pentru perioada 28.09.2012 ÷ 27.09.2013 de Evaluare a Continuării Conformităţii, 

prezentată în Anexă* şi care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund realităţii, 

va putea determina revizuirea prezentei decizii.  
 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

Bucureşti 

Nr.  27 /25.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 
 

A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu   

B4.1 – Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri de canal colector şi înlocuirea conductei 
 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformităţii Nivelului de Serviciu B4.1 – Timpul 

dintre notificarea unei prăbuşiri de canal colector şi înlocuirea conductei, transmis la AMRSP de S.C. Apa 

Nova Bucureşti S.A. prin adresa nr. 10158831/07.10.2013; 

Având în vedere Referatul nr. 1423 /22.10.2013 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu B4.1 – Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri de canal colector şi înlocuirea conductei, înaintat 

Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul  Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul 

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

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 21/2003, nr. 19/2004, nr. 23/2005, nr. 39/2005, nr. 

27/2006, nr. 24/2007, nr. 11/2008, nr. 11/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 18/2010, nr. 

20/2011 şi nr. 27/26.10.2012; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB 

nr. 112 / 30.08.2012; 
 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
 

D E C I D E: 
 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B4.1 – Timpul 

dintre notificarea unei prăbuşiri de canal colector şi înlocuirea conductei, prezentată în Anexa* care face 

parte integrantă din prezenta Decizie. 
 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund realitatii, 

va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

Bucureşti  

Nr.  28 / 25 .10.2013 

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

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice 
 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu 

B4.2 – Timpul dintre notificarea unei înfundări de canal colector şi curăţarea înfundării 
 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B4.2 – Timpul 

dintre notificarea unei înfundări de canal colector şi curăţarea înfundării, transmis la AMRSP de S.C. Apa 

Nova Bucureşti S.A. prin adresa nr. 10158831/07.10.2013; 

Având în vedere Referatul nr.1424 /22.10.2013 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu B4.2, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere : 

 -prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de Concesionar, cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 -prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 -prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 21/2003, nr. 20/2004, nr. 40/2005, nr. 28/2006, nr. 

25/2007, nr. 12/2008 , nr. 12/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 19/2010, nr. 21/2011 şi 

nr.28/2012,  

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB 

nr. 112 / 30.08.2012 
 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
 

D E C I D E: 
 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B4.2 – Timpul 

dintre notificarea unei înfundări de canal colector şi curăţarea înfundării, prezentată în Anexa* care face 

parte integrantă din prezenta Decizie. 
 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund realităţii, 

va putea determina revizuirea prezentei decizii. 
 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

Bucureşti  

Nr. 29 / 25.10.2013 

 

 

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

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 
 

A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu  B5 – 

Eliminarea inundării cu ape reziduale din gospodării şi curăţare 
 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B5 – Eliminarea 

inundării cu ape reziduale din gospodării şi curăţare, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

prin adresa nr. 10158831/07.10.2013; 

Având în vedere Referatul nr.1425/22.10.2013 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu B5, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de Concesionar, cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

-prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 21/2003, nr. 43/2003, nr. 22/2004, nr. 40/2004, nr. 

41/2005, nr. 29/2006, nr. 26/2007, nr. 13/2008, nr. 13/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

20/2010 , nr. 22/2011 şi nr.29/26.10.2012; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB 

nr. 112 / 30.08.2012; 
 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
 

D E C I D E: 
 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B5 – Eliminarea 

inundării cu ape reziduale din gospodării şi curaţare, prezentată în Anexa*, care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 
 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund realităţii, 

va putea determina revizuirea prezentei decizii. 
 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Bucureşti 

Nr. 30 / 25 .10.2013 

 

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

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 
 

A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii 

Nivelului de Serviciu  C1 – branşamente contorizate ca procentaj din branşamente individuale sau 

comune mai multor Clienţi, existente la Data Licitaţiei 
 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C1 – 

branşamente contorizate ca procentaj din branşamente individuale sau comune mai multor Clienţi, 

existente la Data Licitaţiei, transmis de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea 

nr.10158831/07.10.2013, înregistrată la AMRSP cu nr.1334/07.10.2013; 

Având în vedere Referatul nr. 1426/22.10.2013, privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu C1, prezentat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de Concesionar, cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile HCGMB nr.69/2006 privind aprobarea strategiei Primăriei Municipiului Bucureşti de punere în 

conformitate cu Buna Practică Industrială şi cu prevederile legislaţiei specifice a reţelelor de alimentare cu 

apă în avalul a 126 de staţii de hidrofor (Reţelele Telescopice); 

- prevederile HCGMB nr.55/2009 privind aprobarea măsurilor de punere în conformitate cu prevederile 

legislaţiei serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a branşamentelor care alimentează mai mulţi 

utilizatori, realizate înainte de data încheierii Contractului de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii 

de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti;  

- prevederile art.2, Cap.V, din Actul adiţional nr.6 din 14.12.2009, al Contractului de Concesiune, aprobat 

prin HCGMB nr. 358 / 3.11.2009 

- prevederilor Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.30/2006, nr. 27/2007, nr.22/2008, nr.14/2009 şi 

Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr.21/2010, nr.23/2011 şi nr.30/2012; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr.339/2009 şi completat prin prevederile Actului Adiţional la Statut, aprobat prin HCGMB 

nr.112/2012. 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 
 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C1* – 

branşamente contorizate ca procentaj din branşamente individuale sau comune mai multor Clienţi, 

existente la Data Licitaţiei, pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformităţii 28.09.2012 ÷ 

27.09.2013, care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund realităţii, 

va putea determina revizuirea prezentei decizii.  
 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Bucureşti 

Nr. 31/25.10.2013            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu 

C3 – Timpul pentru tratarea solicitărilor de informaţii privind facturarea 
 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C3 – Timpul 

pentru tratarea solicitărilor de informaţii privind facturarea, transmis la AMRSP de către S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr.10158831/07.10.2013, înregistrată la AMRSP cu nr.1334/07.10.2013; 

Având în vedere Referatul nr. 1427/22.10.2013, privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu C3, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de Concesionar, cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti 

- prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.34/2003, nr.41/2004, nr.43/2005, nr.31/2006, 

nr.28/2007, nr.23/2008, nr.15/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr.15/2010, nr.24/2011 şi 

nr.31/2012; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr.339/2009 şi completat prin prevederile Actului Adiţional la Statut, aprobat prin HCGMB 

nr.112/2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
 

D E C I D E: 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C3 – Timpul 

pentru tratarea solicitărilor de informaţii privind facturarea, pentru perioada 23.09.2012 ÷ 22.09.2013 de 

Evaluare a Continuării Conformităţii, prezentată în Anexă* şi care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 
 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund realităţii, 

va putea determina revizuirea prezentei decizii.  
 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Bucureşti 

Nr. 32/25.10.2013 

 

 

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

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 
 

A  M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu 

C4 – Timp pentru tratarea reclamaţiilor scrise 
 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C4 – Timp pentru 

tratarea reclamaţiilor scrise, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucureţti S.A. prin adresa nr. 

10158831/07.10.2013 înregistrată la AMRSP cu nr. 1334/07.10.2013; 

Având în vedere Referatul nr. 1428/22.10.2013 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu C4 - Timp pentru tratarea reclamaţiilor scrise, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către 

Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 si 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

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

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la furnizarea de servicii 

de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Municipiul Bucureşti;  

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 35/2003, 42/2004, nr. 44/2005, nr. 32/2006, nr. 

29/2007, nr. 17/2008 şi nr. 16/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 23/2010 nr. 25/2011 şi 

nr. 31/2012; 
 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr.339/2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 

112/30.08.2012, 
 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
 

D E C I D E: 
 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C4 – Timp 

pentru tratarea reclamaţiilor scrise, prezentată în Anexa* care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund realităţii, 

va putea determina revizuirea prezentei decizii. 
 

DIRECTOR  GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Bucureşti, 

Nr. 33/25.10.2013 

 

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

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 
 

A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii 

Nivelului de Serviciu C6 - Timpul pentru tratarea solicitărilor de vizite 
 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C6 - Timpul 

pentru tratarea solicitărilor de vizite transmis de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 

10158831/07.10.2013 înregistrată la AMRSP cu nr. 1334/07.10.2013;  

Având în vedere Referatul nr. 1429/22.10.2013 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu C6 - Timpul pentru tratarea solicitărilor de vizite, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către 

Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

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

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la furnizarea de servicii 

de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 37/2003, nr. 27/2004, nr. 45/2005, nr. 33/2006, nr. 

30/2007, nr. 18/2008 şi nr. 17/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 24/2010, 26/2011 şi 

32/2012;  

În temeiul prevederilor art. 7, literele a) şi b), a art.14.2 şi art. 16, literele a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP aprobat prin 

HCGMB nr. 112/2012,  
 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C6 - Timpul 

pentru tratarea solicitărilor de vizite, prezentată în Anexa* care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informăţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund realităţii, 

va putea determina revizuirea rezentei deciziii. 
 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Bucureşti, 

Nr.  34/25.10.2013 

 

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

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 
 

A  M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu  C7 – 

Timp pentru tratarea solicitărilor privind acurateţea contorizării 
 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C7 – Timp pentru 

tratarea solicitărilor privind acurateţea contorizării transmis de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu 

scrisoarea nr.10158831/07.10.2013, înregistrată la AMRSP cu nr.1334/07.10.2013; 

Având în vedere Referatul nr. 1430/22.10.2013, privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu C7 – Timp pentru tratarea solicitărilor privind acurateţea contorizării, înaintat Consiliului Executiv al 

AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul 

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

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti 

- prevederile clauzelor 1.3 si 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.38/2003, nr.44/2004, nr.46/2005, nr.34/2006, 

nr.31/2007, nr.24/2008, nr.18/2009 şi Decizile Consiliului Executiv al AMRSP nr.25/2010, nr.27/2011 şi 

nr.34/2012; 
 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr.339/2009 şi prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 

112/2012 
 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
 

D E C I D E: 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C7– Timp 

pentru tratarea solicitărilor privind acurateţea contorizării, pentru solicitări de verificare metrologică în 

perioada 28.06.2012 ÷ 27.06.2013, tratate în perioada  de Evaluare 28.09.2012 ÷ 27.09.2013, prezentată în 

Anexă* şi care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund realităţii, 

va putea determina revizuirea prezentei decizii.  
 

DIRECTOR GENERAL, 

Adrian CRISTEA 

Bucureşti 

Nr.   35  /25.10.2013 

 

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

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 
 

A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu D1 – Presiunea minimă la branşament pentru apă industrială 
 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu D1 – Presiunea 

minimă la branşment pentru apă industrială, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. prin 

adresa nr. 10158831/07.10.2013; 

Avândîn vedere Referatul nr. 1431/ 22.10.2013 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu D1 – Presiunea minimă la branşament pentru apă industrială, înaintat Consiliului Executiv al 

AMRSP de către Directorul  Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul 

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

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 28/2003, nr. 29/2004, nr. 47/2005, nr. 35/2006, nr. 

32/2007, nr. 15/2008, nr. 19/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 26/2010, nr. 28/2011 şi nr. 

35/26.10.2012; 
 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB 

nr. 112 / 30.08.2012 
 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
 

D E C I D E: 
 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu D1 – Presiunea 

minimă la branşament pentru apă industrială, prezentată în Anexa* care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 
 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau conditiile de monitorizare prezentate nu corespund realităţii, 

va putea determina revizuirea prezentei decizii. 
 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Bucureşti  

Nr. 36/ 25 .10.2013 

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

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 
 

A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului 

de Serviciu D2– Continuitatea alimentării cu apă industrială 
 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu D2 – 

Continuitatea alimentării cu apă industrială, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. prin 

adresa nr. 10158831/07.10.2013; 

Având în vedere Referatul nr. 1432/ 22.10.2013 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu D2 – Continuitatea alimentarii cu apă industrială,îinaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către 

Directorul  Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul 

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

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din Contractul 

de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 28/2003, nr. 30/2004, nr. 48/2005, nr. 36/2006, nr. 

33/2007, nr. 16/2008, nr. 20/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 27/2010, nr. 29/2011 şi nr. 

36/26.10.2012; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB 

nr. 112 / 30.08.2012; 
 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 
 

D E C I D E: 
 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu D2 – 

Continuitatea alimentării cu apă industrială, prezentată în Anexa* care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 
 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund realităţii, 

va putea determina revizuirea prezentei decizii. 
 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 
 

Bucureşti  

Nr. 37/ 25 .10.2013 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucur 


