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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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 consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 283 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- pct. 11 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României, 

cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă modificarea pct. 3.11 alin. (4) din Anexa 1a la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

3/29.01.2013 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, 

începând cu anul 2013, ce va avea următorul cuprins: 

,,(4) Sumele încasate din utilizarea temporară a locurilor publice cu terase de vară în Centrul istoric 

al Bucureştiului se fac venit la bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza cărora se află 

amplasate terasele de vară şi vor fi încasate de acestea prin DirecŃiile de Impozite şi Taxe Locale." 

 Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 1 – 6 şi instituŃiilor publice de 

interes local ale municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 06.09.2013. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 
Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 06.09.2013 

Nr. 237 
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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 administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

237/06.09.2013 pentru modificarea pct. 3.11 alin. (4) din Anexa 1a a Hotărârii C.G.M.B. nr. 3/29.01.2013 

privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti, începând cu anul 2013, 

pentru următoarele motive: 

 Hotărârea C.G.M.B. nr. 237/2013 a fost adoptată în şedinŃa de îndată din data de 6 septembrie 

2013, fără a se Ńine cont de faptul că hotărârea se încadrează în categoria actelor cu caracter normativ 

care trebuie supuse dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică. Legiuitorul la art. 3 lit. a) din Legea nr. 52/2003 a definit 

actul normativ astfel: „[....] a) act normativ – actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu 

aplicabilitate generală;" 

 De asemenea, Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, reglementează situaŃiile în care se poate recurge la convocarea consiliului în 

şedinŃe de îndată, respectiv la art. 39 alin. (4) se menŃionează următoarele: 

 „În caz de forŃă majoră şi de maximă urgenŃă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, 

oraşului sau municipiului sau în alte situaŃii stabilite de regulamentul de organizare şi funcŃionare a 

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

 Din conŃinutul hotărârii mai sus-menŃionată se poate observa că nu s-a motivat adoptarea acesteia 

în şedinŃă de îndată. 

 În consecinŃă, hotărârea nr. 237/06.09.2013 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti în cadrul şedinŃei de îndată din data de 06.09.2013, fără respectarea normelor 

imperative ale actelor mai sus menŃionate. 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti, 

Tudor TOMA 



7 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2013 privind aprobarea organizării referendumului local cu 

privire la gestionarea câinilor fără deŃinător din Municipiul Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 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. 3 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19, alin. (9) şi art. 45 

alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 235/2013 privind aprobarea organizării referendumului 

local cu privire la gestionarea câinilor fără deŃinător din Municipiul Bucureşti. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 11.09.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,11.09.2013 

Nr. 238 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti  

pe perioada octombrie 2013 - decembrie 2013 

 

 Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

673/2002; 

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic - Se alege domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard în funcŃia de preşedinte 

de şedinŃă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada octombrie 2013 - decembrie 2013. 

 

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

din data de 26.09.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.09.2013. 

Nr. 239 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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

patinoar artificial „Mihai Flamaropol" şi a terenului aferent, situate în Bd. Basarabiei nr. 35, sector 2 din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului -Complexul Sportiv 

NaŃional "Lia Manoliu" în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea  

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia InvestiŃii; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 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 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei Hotărâri de Guvern 

privind trecerea imobilelor patinoar artificial „Mihai Flamaropol" şi a terenului aferent, situate în Bd. 

Basarabiei nr. 35, sector 2, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv 

NaŃional „Lia Manoliu" în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti. 

 Art.2 (1) Municipiul Bucureşti se obligă să menŃină destinaŃia actuală a patinoarului artificial „Mihai 

Flamaropol” şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităŃilor specifice Ministerului Tineretului şi Sportului 

precum şi a unităŃilor/instituŃiilor din subordinea sau coordonarea acestuia. 

 (2) Municipiul Bucureşti are obligaŃia de a reface patinoarul artificial „Mihai Flamaropol" în condiŃiile 

impuse de normativele şi standardele internaŃionale în vigoare, precum şi de a realiza spaŃii adiacente 

necesare practicării activităŃilor sportive. 

 (3) FinanŃarea investiŃiei se va realiza din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, 

după caz. 

 (4) Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic prin Complexul Sportiv NaŃional 

,,Lia Manoliu" modul de folosire al imobilului transmis municipiului Bucureşti în conformitate cu destinaŃia 

acestuia. 

 (5) În situaŃia în care, în urma controlului, se constată că imobilul transmis potrivit art. 1 nu este 

folosit în conformitate cu destinaŃia, imobilul respectiv revine de drept în domeniul public al statului şi în 

administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv NaŃional "Lia Manoliu". 
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 (6) După efectuarea recepŃiei obiectivului de investiŃii patinoar artificial „Mihai Flamaropol", acesta 

va fi înscris în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, prin structura sportivă de specialitate. 

 Art.3(1) Predarea - preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat 

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

intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern privind transmiterea terenului. 

 (2) La transmiterea imobilelor, se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotare. 

 (3) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaŃiei juridice, existentă la data transmiterii. 

 (4) Municipiul Bucureşti se va subroga în toate drepturile şi obligaŃiile ce decurg din exercitarea 

drepturilor reale asupra imobilelor solicitate pentru transmitere. 

 (5) Odată cu predarea imobilelor, se vor preda - prelua activul şi pasivul, conform situaŃiei contabile 

şi juridice la data predării. 

 (6) Odată cu predarea imobilelor, municipiul Bucureşti va proceda, în condiŃiile legii, la actualizarea 

valorii de inventar a imobilelor preluate. 

 (7) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor, se va proceda la înscrierea în cartea funciară 

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

favoarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în condiŃiile legii. 

 Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Tineretului şi Sportului.  

 Art.5 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr 127/2013 

şi orice alte hotărâri contrare. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.09.2013 

Nr.240 
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ANEXA 1 

la HCGMB nr 240/2013 
DATELE DE IDENTIFICARE 

Ale imobilelor care se transmit din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi 
Sportului-Complexul Sportiv NaŃional “Lia Manoliu” în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
 

Nr. 
M.F. 

Cod de 
clasificare 

Adresa Denumirea 
imobilului 

Persoana juridică 
de la care se 

transmite 

Persoana juridică 
la 

care se transmite 

Caracteristici 
tehnice ale 
imobilelor 

Valoare 
de inventar 

(lei) 

34188 8.26.02 łara: România; 

JudeŃ: 

MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI; 

SECTOR 2; Bld. 

Basarabia; Nr.: 35 

Patinoar 

Artificial "Mihai 

Flamaropol" 

domeniul public al 

statului şi în 

administrarea 

Ministerului 

Tineretului şi 

Sportului (CUI 

26604620) 

Domeniul public al 

Municipiului 

Bucureşti şi în 

administrarea 

Consiliului General 

al Municipiului 

Bucureşti CUI: 

4267117 

Cl= suprafaŃă 

construită la sol 

7727 mp şi suprafaŃă 

desfăşurată de 9238 

mp. CF 216359 

12.849.401 

34198 8.26.02 łara: România; 

JudeŃ: 

MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI; 

SECTOR 2; Bld. 

Basarabia; Nr.: 35 

Uzină pentru 

frig şi răcitoare 

de apă 

domeniul public al 

statului şi în 

administrarea 

Ministerului 

Tineretului şi 

Sportului (CUI 

26604620) 

Domeniul public al 

Municipiului 

Bucureşti şi în 

administrarea 

Consiliului General 

al Municipiului 

Bucureşti CUI: 

4267117 

C3= Supr construită 

la sol şi desfăşurată 

323 mp 

C4= Supr construită 

la sol şi desfăşurată 

107 mp CF 216359 

0 

34199 8.26.02 łara: România; 

JudeŃ: 

MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI; 

SECTOR 2; Bld. 

Basarabia; Nr.: 35 

Casă de bilete domeniul public al 

statului şi în 

administrarea 

Ministerului 

Tineretului şi 

Sportului (CUI 

26604620) 

Domeniul public al 

Municipiului 

Bucureşti şi în 

administrarea 

Consiliului General 

al Municipiului 

Bucureşti CUI: 

4267117 

C5= Supr construită 

la sol şi desfăşurată 

19 mp 

C6= Supr construită 

la sol şi desfăşurată 

8 mp 

CF 216359 

23.974 

34204 8.26.02 łara: România; 

JudeŃ: 

MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI; 

SECTOR 2; Bld. 

Basarabia; Nr.: 35 

Vestiare şi 

terenuri de 

tenis 

domeniul public 

al statului şi în 

administrarea 

Ministerul Tineretului 

şi 

Sportului CUI 

26604620 

Complexul Sportiv 

NaŃional 

Lia Manoliu CUI 

4203890 

Domeniul public al 

Municipiului 

Bucureşti şi în 

administrarea 

Consiliului General 

al Municipiului 

Bucureşti  

CUI: 4267117 

Terenuri de tenis în 

suprafaŃă totală 

de 5760 mp  

C2= Supr construită 

la sol şi desfăşurată 

62 mp 

C7= Supr construită 

la sol şi desfăşurată 

283 mp CF 216359 

0 

Se va 

atribui 

8.26.02 Tara: România; 

JudeŃ: 

MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 

SECTOR 2; Bld. 

Basarabia;Nr 35 

Teren aferent 

Patinoar "Mihai 

Flamaropol" 

Statul roman, 

Ministerul Tineretului 

şi 

Sportului  

CUI 26604620 

Complexul Sportiv 

NaŃional Lia Manoliu 

CUI 4203890 

Domeniul public al 

Municipiului 

Bucureşti şi în 

administrarea 

Consiliului General 

al Municipiului 

Bucureşti  

CUI: 4267117 

SuprafaŃă totală: 

26.319 mp  

CF nr. 216359 

30.784.505 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 243/2009  

privind controlul reproducŃiei câinilor în Municipiul Bucureşti 

 

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

comun de specialitate al DirecŃiei Mediu şi AutorităŃii pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor 

(ASPA); 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaŃii cu organizaŃii neguvernamentale şi alŃi parteneri sociali din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile:  

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

cadru de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor 

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

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

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

391/2006;  

- Art. 19 alin. (5) din Legea nr. 471/2002 privind aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 37/2002 pentru 

protecŃia animalelor folosite în scopuri ştiinŃifice sau în alte scopuri experimentale; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 şi art. 45 alin. (2) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.l Art. 6 alin. (1) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 243/2009, modificat prin art. IV al Hotărârii C.G.M.B. 

nr. 145/2013 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 6 alin. (1) OrganizaŃiile Neguvernamentale (ONG) constituite în condiŃiile OrdonanŃei Guvernului nr. 

26/2000, care fac dovada condiŃiilor de adăpostire, pot adopta câini de la ASPA gratuit. Peroanele fizice 

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

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

adoptator, în momentul adopŃiei." 

 Art.ll Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri se abrogă. 

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

Autoritatea pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

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

din data de 26.09.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.09 .2013. 

Nr. 241 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unor ajutoare financiare de urgenŃă judeŃului GalaŃi, afectat de viiturile 

declanşate de precipitaŃii 

 

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

specialitate al DirecŃiei Implementare Politici Publice. 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art 1 Se aprobă alocarea din fondul de rezervă al bugetului propriu al Municipiului Bucureşti a 

sumei de 1.000 000 lei localităŃilor Costache Negri, Pechea, Cudalbi şi Cuca din judeŃul GalaŃi, afectate 

de viiturile declanşate de ploile torenŃiale din luna septembrie 2013. 

 Art.2 Suma astfel alocată va fi distribuită prin intermediul Consiliului JudeŃean GalaŃi pentru 

limitarea efectelor dezastruoase ale viiturilor şi salvarea vieŃilor omeneşti. Fiecărei localităŃi în parte, i se 

va aloca nu mai puŃin de 100.000 lei. 

 Art 3 Primarul General al Municipiului Bucureşti va introduce modificările aprobate prin prezenta 

hotărâre în nivelul şi structura bugetului pe anul 2013. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

din data de 26.09 2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.09.2013 

Nr.242  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind alocarea sumei de 1.700 mii lei din Fondul de rezervă la dispoziŃia autorităŃilor Municipiului 

Bucureşti din bugetul pe anul 2013 pentru Clubul Sportiv al Municipiului Bucureşti 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale Economice - DirecŃia Buget; 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 (1) Se suplimentează bugetul pe anul 2013 al Clubului Sportiv al Municipiului Bucureşti, la 

secŃiunea de funcŃionare atât la venituri (articolul 43.10.09) cât şi la cheltuieli (articolul 20.01.09) cu suma 

de 1.700 mii lei. 

(2) În bugetul local pe anul 2013 suma se înscrie la subcapitolul 67.02 05.01 - sport, la alineatul 

51.01.01 - transferuri către instituŃii publice. 

(3) Suplimentarea se face cu diminuarea cu aceeaşi sumă a Fondului de rezervă bugetară la 

dispoziŃia autorităŃilor locale capitolul 54.02, subcapitolul 54.02.05 articolul 50.04. 

 Art.2 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi aparatul său de specialitate vor include 

modificările din prezenta hotărâre în propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 şi anexele acestuia şi 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.09.2013 

Nr. 243 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind virări de credite între capitole bugetare şi instituŃii publice  

în 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 DirecŃiei Generale Economice; 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă virările de credite bugetare între capitole bugetare la titlul transferuri între unităŃi 

ale administraŃiei publice şi modificările bugetelor instituŃiilor de interes local conform anexei* care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Primarul General al Municipiului Bucureşti 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 prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2013. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti 26.09.2013 

Nr. 244 

 

 

 

 

 

 

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

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Actului AdiŃional nr. 10 la 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 

 

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

specialitate comun al DirecŃiei UtilităŃi Publice şi Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciifor 

Publice (AMRSP); 

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

raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile:  

- Protocolului semnat la data de 26.04.2012 între Municipiul Bucureşti, prin Primarul General al 

Municipiului Bucureşti, în calitate de Concedent şi S.C Apa Nova Bucureşti S.A., prin Directorul General, 

în calitate de Concesionar privind implementarea unei soluŃii finale privind managementul nămolului 

produs de StaŃia de Epurare a apelor uzate a Municipiului Bucureşti - Faza 1; 

- Protocolului semnat la data de 26.02.2013 între Municipiul Bucureşti, prin Primarul General al 

Municipiului Bucureşti, în calitate de Concedent şi S C. Apa Nova Bucureşti S.A., prin Directorul General, 

în calitate de Concesionar, cu privire la încheierea unui nou Act AdiŃional la Contractul de Concesiune nr 

1239/29.03.2000 cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- Protocolului semnat la data de 27.05.2013 privind implicarea Concesionarului în perioada derulării 

Proiectului „Finalizarea StaŃiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a 

canalului colector DâmboviŃa (SEAU Glina Faza II); 

- Protocolului semnat la data de 27.05.2013 între Municipiul Bucureşti, prin Primarul General al 

Municipiului Bucureşti, în calitate de Concedent şi SC. Apa Nova Bucureşti S.A., prin Directorul General, 

în calitate de Concesionar, cu privire la implementarea unor măsuri solicitate de Municipiul Bucureşti; 

- DispoziŃiei Primarului General al Municipiului Bucureşti nr 333/02.04.2013; 

- DispoziŃiei Primarului General al Municipiului Bucureşti nr 583/05.06.2013; 

- Raportului înaintat Primarului General al Municipiului Bucureşti de către Grupul de Lucru al Municipiului 

Bucureşti constituit prin DispoziŃia Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 333/02.04.2013 şi 

DispoziŃia Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 583/05.06.2013;  

-Raportului Expertului Tehnic cu privire la NS B1 - Calitatea efluentului (februarie 2013); 

 În conformitate cu prevederile : 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 358/03.11.2009 privind aprobarea Actului AdiŃional nr. 6 la 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;  

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 70/28.04.2011 privind aprobarea Actului AdiŃional nr. 7 la Contractul de 

Concesiune nr. 1239/29.03 2000 încheiat între Municipiul Bucureşti, în calitate de Concedent, şi S C Apa 

Nova Bucureşti SA., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 
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canalizare pentru Municipiul Bucureşti;  

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 122/30.06.2011 privind aprobarea Actului AdiŃional nr. 8 la 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;  

-Hotărârii C.G.M.B. nr 123/30.06.2011 privind aprobarea Actului AdiŃional nr. 9 la 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; 

 În aplicarea prevederilor punctului 1 şi punctului 2 din Partea a Vl-a "Bunuri Proprietate Publică" a 

Caietului de Sarcini al Concesiunii şi a clauzei 29.3.5. din Contractul de Concesiune; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi lit. d), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art. 45 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Actul AdiŃional nr. 10 la 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 prezentat în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti, în calitate de autoritate 

executivă, să semneze pentru şi în numele Municipiului Bucureşti Actul AdiŃional nr. 10 la Contractul de 

Concesiune. 

 Art.3 Hotărârea C. G. M. B. nr. 285/2010 se abrogă. 

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

S C Apa Nova Bucureşti S.A. şi Grupul de Lucru constituit prin DispoziŃia Primarului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 583/05.06.2013 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

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

din data de 26.09.2013. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.09.2013. 

Nr. 245 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind eliminarea exemplarelor de arbori uscaŃi 100% şi a exemplarelor în  

declin biologic din specia Populus de pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti 

 

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

specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare Urbană - DirecŃia de Mediu; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 6, art. 70, lit. a) şi art. 80 lit. a) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecŃia 

mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 7 lit. c) şi lit. d) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaŃiilor verzi din 

intravilanul localităŃilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 6 alin. (1) lit. a)  şi lit. c) din anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B nr. 304/2009 privind aprobarea 

Normelor de protecŃie a spaŃiilor verzi pe teritoriul municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Administratorii legali ai spaŃiilor verzi au următoarele obligaŃii: 

 (1) Inventarierea exemplarelor de arbori uscaŃi 100% şi a exemplarelor în declin biologic din specia 

Populus amplasate pe domeniul public, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

 (2) Solicitarea avizului de defrişare se transmite la Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia de 

Mediu, însoŃită de graficul lucrărilor de defrişare şi de graficul lucrărilor de plantare compensatorie şi 

trebuie să răspundă condiŃiilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Pentru fiecare exemplar avizat pentru defrişare se vor planta compensatoriu două exemplare 

conform condiŃiilor din anexă. 

 Art. 3 Verificările respectării prezentei hotărâri se fac de către Primarul General al Municipiului 

Bucureşti şi împuterniciŃii acestuia, primarii sectoarelor 1- 6 şi împuterniciŃii acestora,  inspectorii DirecŃiei 

de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti. 

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

administratorii domeniului public de pe raza sectoarelor 1-6, AdministraŃia Lacuri Parcuri şi Agrement 
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Bucureşti şi AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 26.09.2013. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,  26.09.2013 

Nr. 246 
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Anexa 

la H.C.G.M.B.nr. 246 privind inventarierea arborilor uscaŃi 100% 

şi a celor în declin biologic avansat din genul Populus  

amplasaŃi pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti 

 

Art.1(1) Administratorii legali ai domeniului public, trebuie să inventarieze în perioada de 

vegetaŃie a arborilor, golurile din plantaŃiile de aliniament, arborii uscaŃi 100%, cioturile (trunchiuri fără 

coroană) şi arborii din genul Populus aflaŃi în condiŃii extreme de declin biologic. Inventarierea trebuie 

să fie însoŃită de fotografia exemplarului care corespunde cerinŃelor din prezenta Anexă. 

(2) Datele care trebuie comunicate privind inventarierea arborilor uscaŃi 100% sunt 

următoarele: 

-Familia, specia, varietatea; 

-dimensiunile - diametrul la colet, înălŃimea, nr. de tulpini şi şarpante; 

-amplasamentul - str./bulevard/şosea/cale; nr.poştal, nr.de bloc;  

spaŃiu verde bloc/plantaŃie de aliniament stradal/platbandă stradală/scuar/parc ; alte repere pentru 

identificarea exemplarului în teritoriu; 

-starea fiziologică a arborilor - uscaŃi 100%. 

 

(3) Parametrii necesari pentru a declara condiŃii extreme de declin biologic sunt: 

-scorburi pe toată lungimea trunchiului;  

-scorburi cu fereastră; 

-fisuri profunde în trunchiuri sau/şi şarpante; 

-atac( peste 50%din suprafaŃa arborilor)cu boli sau/şi dăunători; 

-răni profunde necicatrizate; 

-lipsă cilindrul central. 

 

Art.2(1) Administratorii Domeniului Public din sectoarele 1-6 şi PMB ,în baza inventarierii, vor 

întocmi planurile de defrişare şi scoaterea rădăcinilor, însoŃite de Planul de Plantare în compensarea 

arborilor avizaŃi pentru defrişare. 

(2) Planurile de Plantare în compensare trebuie să cuprindă următoarele: 

-Familia, specia, varietatea arborelui propus pentru plantare în compensare -adaptat şi 

rezistent Ia condiŃiile climatice actuale ale zonei , încadrat în peisajul arboricol actual;  

-dimensiunile - diametrul la colet, înălŃimea; 

-amplasamentul de plantare-str./bulevard/şosea/cale;  nr.poştal, nr.de bloc ; spaŃiu verde 

bloc/plantaŃie de aliniament stradal/platbandă stradală/scuar/parc ; 

-termenul calendaristic în care se va executa plantarea în compensare. 

 

Art.3. Executarea lucrărilor de plantare trebuie să respecte tehnologiile de specialitate. 

 

Art.4. Termenul de executare a defrişărilor, scoaterea rădăcinilor, pregătirea terenului pentru 

plantat , plantarea propriu - zisă a arborilor şi a alveolei aferente (acolo unde este cazul) nu trebuie să 

depăşească 12 luni de la data inventarierii. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 206/2013 pentru modificarea HCLMB 16/1994 privind 

aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuŃia lucrărilor de infrastructură 

(tehnico - edilitare şi stradale) de pe teritoriul municipiului Bucureşti" 

 

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

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

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

teritoriului, raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile;  

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

completările ulterioare; 

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

-Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

în administraŃia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.l Art. 22 din anexa 1  la Hotărârea C.G.M.B. nr. 206/2013 se completează şi va avea următorul 

conŃinut 

 „Art.22 (1) Nerespectarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuŃia 

lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare şi stradale) de pe teritoriul municipiului Bucureşti" prevăzute 

la Art. I constituie contravenŃie şi se sancŃionează după cum urmează: 

 a) Încălcarea prevederilor art. 10, art. 12 (1), (5), (6), (7) şi (9), art. 13, art. 14, art. 15 (1), art. 17, art 

18 (1), art. 19 (1) şi art. 20 cu amendă de la 2500 la 5000 lei. 

 b) Încălcarea prevederilor art. 11 şi art. 21 cu amendă de 5000 lei. 

 (2) Constatarea contravenŃiilor şi aplicarea sancŃiunilor se fac de către Primarul General şi 

împuterniciŃii acestuia, precum şi de către Primarii sectoarelor 1-6 şi împuterniciŃii acestora". 

 Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 206/2013 rămân neschimbate. 

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

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

din data de 26.09.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 26.09.2013 

Nr. 247 
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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 administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

247/26.09.2013 privind completarea Hotărârii CGMB nr. 206/2013 pentru modificarea HCLMB nr 16/1994 

privind aprobarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuŃia lucrărilor de 

infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, pentru următoarele 

motive: 

 Prin adresa nr. 5290/C/08.10.2013 înregistrată la DirecŃia AsistenŃă Tehnică şi Juridică cu nr. 

3583/08.10.2013, DirecŃia Generală de PoliŃie Locală şi Control ne comunică punctul de vedere cu privire 

la amendamentul formulat în plen asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea HCGMB nr. 

206/2013. 

 Potrivit adresei mai sus-menŃionată în care se precizează că „având în vedere prevederile Legii nr. 

50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 lit. c) alin. 3 şi anume: 

 Art.4 

 (1) AutorizaŃiile de construire se emit de preşedinŃii consiliilor judeŃene, de primarul general al 

municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi 

comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art. 3, după cum urmează: 

 …………. 

 c) de primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului 

Bucureşti, pentru lucrările care se execută: 

 …………….. 

 1.pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a unui sector şi cele din extravilan; 

 2.la contracŃiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b); 

 3.lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reŃele edilitare municipale, de transport urban 

subteran sau de suprafaŃă, de transport şi de distribuŃie, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, 

precum şi lucrări şi/sau reabilitări pentru străzile care sunt în administrarea Primăriei Municipiului 

Bucureşti;" 

 Totodată, în adresă se menŃionează că în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (3) 

 „(3) ContravenŃiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepŃia celor de la lit. h)-l), se constată şi se 

sancŃionează de către compartimentele de specialitate cu atribuŃii de control ale autorităŃilor administraŃiei 

publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele 

săvârşite în unitatea lor administrativ - teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor 

municipiului Bucureşti, potrivit competenŃelor de emitere a autorizaŃiilor de construire/desfiinŃare." 

 FaŃă de cele prezentate DirecŃia Generală de PoliŃie Locală şi Control îşi exprimă opinia că 

„autorizaŃiile de construire respectiv autorizaŃiile de intervenŃie în domeniul public pentru lucrările edilitare 

se emit sub semnătura Primarului General" şi consideră că „atribuŃiile de constatare şi aplicare a 
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sancŃiunilor în materia prevăzută de actul normativ în discuŃie revin în exclusivitate Primarului General şi 

împuterniciŃilor acestuia." 

 În consecinŃă, hotărârea nr. 247/26.09.2013 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti în cadrul şedinŃei ordinare din data de 26.09.2013, fără respectarea actului 

normativ mai sus-menŃionat. 

 

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 modificarea alocaŃiei de hrană a persoanelor rezidenŃiate 

 în Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului Bucureşti  

”Academician Nicolae Cajal" 

 

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

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

a Municipiului Bucureşti şi al Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului Bucureşti - 

Academician Nicolae Cajal; 

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

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

 În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2008 privind stabilirea 

nivelului minim al alocaŃiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituŃiile publice de 

asistenŃă socială; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUl GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art 1. Se aprobă majorarea alocaŃiei zilnice de hrană pentru asistaŃii social - beneficiari rezidenŃiaŃi 

în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului Bucureşti - Academician Nicolae Cajal" de 

la 8,3 lei/zi/beneficiar acordată în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 421/2008, la 20 

lei/zi/beneficiar. 

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

Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului Bucureşti – „Academician Nicolae Cajal” vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

din data de 26.09.2013. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,  26.09.2013 

Nr.248 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea listei de atribuire propusă de către „Comisia de evaluare  

a situaŃiilor sociale deosebite în care se găsesc cetăŃenii Municipiului Bucureşti 

 

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

specialitate al DirecŃiei SpaŃiu Localiv şi cu Altă DestinaŃie; 

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

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

 În baza prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuinŃele, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi ale Hotărârii de Guvern nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinŃei nr. 114/1996, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.330/2009 

privind repartizarea locuinŃelor achizitionate din fonduri proprii ale Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit d)., alin. (6) lit. a) pct. 2, alin. (5) lit. a) şi art. 45 alin. (1) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă lista de atribuire propusă de către „Comisia de evaluare a situaŃiilor sociale 

deosebite în care se găsesc cetăŃenii Municipiului Bucureşti” cu persoanele nominalizate în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

din data de 26.09.2013. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,  26.09.2013 

Nr. 249 
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Anexă la Hotărârea C.G.M.B. 

Nr. 249/26.09.2013 

 

 

AMENDAMENT 

 

Cu privire la proiect de hotărâre privind completarea Iistei de atribuire propusă de către Comisia de 

evaluare a situaŃiilor social deosebite în care se găsesc cetăŃenii Municipiului Bucureşti 

  (persoanele relocate propuse pentru şedinta C G.M.B. din data 26. 09. 2013) 

 

 

 

 

 

1. Constantinescu Corina Nicoleta  

2. Costăchescu Viorica 

3. Dobra Vasile 

4. lordache Cornelia 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 161/2010 pentru aprobarea listelor 

cu ordinea de prioritate, în vederea atribuirii spaŃiilor cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă, 

beneficiarilor Legii nr. 341/2004 a recunoştintei faŃă de eroii - martiri şi luptători care au contribuit la 

victoria RevoluŃiei române din decembrie 1989, precum şi faŃă de persoanele care 

şi-au jertfit viaŃa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 

noiembrie 1987 
 

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

specialitate al DirecŃiei SpaŃiu Locativ şi cu Altă DestinaŃie; 

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

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004 a recunoştintei faŃă de eroii – martiri şi luptători 

care au contribuit la victoria RevoluŃiei române din decembrie 1989 precum şi faŃă de persoanele care şi-

au jertfit viaŃa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 

noiembrie 1987 cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNIClPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 Se aprobă completarea anexelor nr 1 şi nr 2 ale Hotărârii C G.M B nr 161/2010 privind lista 

cu ordinea de prioritate în vederea atribuirii spaŃiilor cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă 

beneficiarilor Legii nr. 341/2004 a recunoştinŃei faŃă de eroii - martiri şi luptători care au contribuit la 

victoria RevoluŃiei române din decembrie 1989, precum şi faŃă de persoanele care şi-au jertfit viaŃa sau 

au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu 

dosarele depuse până la 30.11.2011. 

 Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii CGMB  nr. 161/2010 rămân neschimbate. 

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

din data de 26.09.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.09.2013. 

Nr. 250 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea din funcŃie a membrilor Consiliului de AdministraŃie al S.C. Ciclop S.A., numiŃi prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 87/2009 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 10/2011 

 

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

Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se revocă din funcŃia de membru în Consiliul de AdministraŃie la S.C. Ciclop S.A. următorii: 

 

a) Doamna Moise Gabriela Andreea 

b) Domnul Doholici George 

c) Domnul Lepădatu Voicu 

d) Domnul Tolea lonuŃ 

e) Doamna Savu Ileana 

f) Domnul Mihalache Vasile 

 Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 87/2009 şi Hotărârea C.G.M.B. nr.10/2011 se abrogă. 

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

S.C. Ciclop S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.09.2013. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.09.2013. 

Nr. 251 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al  

Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea reŃelei şcolare de stat şi particulare pe raza 

sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014 

  

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

Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

Potrivit prevederilor Legii educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

Conform Ordinului Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului nr. 6564/2011 privind aprobarea 

Procedurii de atribuire a denumirilor unităŃilor de învăŃământ din sistemul naŃional de învăŃământ 

preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                                                           

nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea reŃelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014; 

Având în vedere adresa FundaŃiei Little London nr. 335/12.08.2013, înregistrată la sediul 

Primăriei Sectorului 1 cu nr. 22469/13.08.2013 prin care se solicită schimbarea denumirii unităŃii de 

învăŃământ din Şcoala Gimnazială Little London în Şcoala Gimnazială Avenor; 

Luând act de cererea AsociaŃiei „Prietenii Copiilor Veseli” nr. 180/29.08.2013 înregistrată la sediul 

Primăriei Sectorului 1 cu nr. 23796/30.08.2013 prin care se solicită introducerea în reŃeaua şcolară 

particulară a GrădiniŃei „Kinderakademie”; 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se modifică şi se completează Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

260/07.12.2012, conform 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 obŃinerea „avizului conform” din 

partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  
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Art.4. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     133 

 Data:  06.09.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea cofinanŃării Proiectului „Let’s See, listen, think and walk’ togheter – Youth 

Exchange”, derulat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi  

ProtecŃia Copilului Sector 1 în parteneriat cu AsociaŃia Gençlik ve Degişim Dernegi  

(Youth and Change Association)  

  

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

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

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

łinând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenŃei sociale; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind  atribuŃiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare Proiectul “Let’s See, listen, think and walk’ togheter- Youth Exchange”; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu ale art.115, alin.(1), lit.b) 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 
HOTĂRĂŞTE: 

   

Art.1. Se aprobă cofinanŃarea, din bugetul de venituri şi cheltuieli al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, a Proiectului “Let’s See, listen, think and walk’ togheter - 

Youth Exchange”, derulat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 în 

parteneriat cu AsociaŃia Gençlik ve Degişim Dernegi (Youth and Change Association), conform Anexei 

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

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:     134 

 Data:  06.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 102/25.07.2013  

privind aprobarea contractării directe a unei finanŃări rambursabile interne/externe de către 

AdministraŃia PieŃelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituŃii de credit,  

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

obiectivului de investiŃii „Construire Complex comercial multifuncŃional  

PiaŃa Agroalimentară Mureş” 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

atribuŃiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru investiŃii; 

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

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

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

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

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

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

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

łinând seama de prevederile Codului civil, referitoare la contracte sau convenŃii; 

Luând act de:  

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

sa de iniŃiator; 

b) raportul de specialitate al Administratiei Pietelor Sector 1, înregistrat sub nr. 

730/05.09.20132013;  

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

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

101/25.07.2013 privind aprobarea noilor indicatori tehnico economici aferenŃi obiectivului de investiŃii 

”Construire Complex comercial multifuncŃional PiaŃa Agroalimentară Mureş” 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.102/2013, după cum 

urmează : 

 

“Se aprobă contractarea directă a unei finanŃări rambursabile interne/externe de către 

AdministraŃia  PieŃelor Sector 1, de la bănci comerciale sau alte instituŃii de credit în valoare de 

12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei, cu o maturitate de  10 de ani.“ 

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.102/2013 îşi păstrează 

valabilitatea. 

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti şi directorul general al  AdmnistraŃiei PieŃelor Sector 1.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     135 

 Data:  06.09.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 103/25.07.2013 privind aprobarea 

garantării de către Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti a unei finanŃări rambursabile 

interne/externe contractată de către AdministraŃia PieŃelor Sector 1,  

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

în lei, pentru finanŃarea obiectivului de investiŃii  

„Construire Complex comercial multifuncŃional PiaŃa Agroalimentară Mureş”  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții; 

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

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

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

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

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

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

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

łinând seama de prevederile Codului civil, referitoare la contracte sau convenŃii,  

Luând act de:  

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

sa de iniŃiator; 

b) raportul de specialitate al Directiei Management Economic, înregistrat sub nr. G 

1314/06.09.2013;  

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

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

101/25.07.2013 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici  aferenți obiectivului de investiții 

”Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”; 

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

contractării directe a unei finanŃări rambursabile interne/externe de către AdministraŃia PieŃelor Sector 1, 

de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei, 
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pentru finanțarea obiectivului de investiții ”Construire Complex comercial multifuncțional Piața 

Agroalimentară Mureș”; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.103/25.07.2013, după 

cum urmează: 

 

”Se aprobă garantarea de către Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti a unei finanŃări 

rambursabile interne/externe contractată direct de către AdministraŃia  PieŃelor Sector 1, de la 

bănci comerciale sau alte instituțțțții de credit în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în 

lei, cu o maturitate de  minim 10 de ani.” 

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.103/25.07.2013 își 

păstrează valabilitatea. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti şi directorul AdministraŃiei PieŃelor Sector 1.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului  Sectorului 1, în termenul 

prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1 şi Prefectului municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinŃă 

publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, precum şi pe pagina de internet 

www.primariasector1.ro.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:     136 

 Data:  06.09.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTOR 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pentru  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 131/2008 privind 

constatarea şi sancŃionarea unor fapte contravenŃionale săvârşite de către persoanele fizice şi 

juridice la regimul protecŃiei animalelor şi păsărilor    

 

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

specialitate întocmit de PoliŃia Locală Sector 1; 

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

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

 Ținând seama de prevederile Legii nr.155/2010 – Legea poliŃiei locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Legii nr.205/2004 privind protecŃia animalelor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 łinând cont de prevederile OrdonanŃei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenŃiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere dispoziŃiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.131/14.07.2008 privind 

constatarea şi sancŃionarea unor fapte contravenŃionale săvârşite de către persoanele fizice şi juridice la 

regimul protecŃiei animalelor şi păsărilor; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin(1), art.80, art.81, alin.(1) și art. 115, alin.(1), lit.b) din Legea 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.131/14.07.2008 privind constatarea şi 

sancŃionarea unor fapte contravenŃionale săvârşite de către persoanele fizice şi juridice la regimul 

protecŃiei animalelor şi păsărilor, se modifică şi se completează, după cum urmează: 

  

(1) La art. 1, după lit.”j” se introduce o nouă literă, lit. “k” cu următorul cuprins: 

 “k) neanunŃarea în termen de 5 zile, la Serviciul PoliŃiei Animalelor din cadrul PoliŃiei 

Sectorului 1, a schimbării locului de deŃinere a câinelui comunitar adoptat “; 

 

(2) Art. 2 se modifică şi se completează, având următorul cuprins: 

 “Art. 2. Faptele prevăzute la art.1 se sancŃionează, după cum urmează: 

a) Faptele săvârşite la art.1, lit.a), lit.b), lid.d) şi lit.g) se sancŃionează cu amendă de la 300 

lei la 1000 lei; 

b) Faptele săvârşite la art.1, lit. c), lit. f) şi  lit e)  se sancŃionează cu amendă de la 1000 lei 

la 2500 lei; 
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c) Faptele săvârşite la art.1, lit. h) şi lit. i) se sancŃionează cu amendă de la 200 lei la 1000 

lei; 

d) Faptele săvârşite la art.1, lit. j)  se sancŃionează cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei “; 

 

(3) Art. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 “ Art. 3. Constatarea şi sancŃionarea contravenŃiilor săvârşite la prezenta hotărâre se face de 

către agenŃii constatatorii din cadrul PoliŃiei Locale Sector 1”. 

 

Art.2. Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.131/14.07.2008 

rămân neschimbate. 

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinŃă publică prin afişare sau prin orice altă formă de 

publicitate. 

Art.4. Primarul Sectorului 1, PoliŃia Locală Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     137 

 Data:  06.09.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea rectificării bugetului general consolidate de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2013 al Consiliului Local  Sector 1 

 

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

DirecŃia  Management Economic; 

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

taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

Programului naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe 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 exerciŃiului bugetar; 

Conform adresei nr. 319869/12.09.2013 a Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 1 

cu privire la majorarea veniturilor sectiunii 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 nr. 

215/2001 a administraŃiei 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 1.276.372,43 mii lei se diminuează cu suma de 38.071,01 mii lei devenind 

1.238.301,42 mii lei si este repartizat astfel : 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 824.347,82 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 413.953,60 mii lei; 

 

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

Municipiului Bucureşti în suma de 1.099.592,38 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate astfel : 

 

� Veniturile bugetului local in sumă de 1.110.835,57 mii lei se diminuează cu suma de 

38.137,96 mii lei devenind 1.072.697,61 mii lei şi sunt repartizate pe secŃiuni, conform anexei nr.1.1, 

astfel: 
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- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 793.854,39 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 278.843,22 mii lei; 

 

� Veniturile bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii în suma de 25.412,94 mii lei  se majorează cu suma de 1.481,83 mii lei   devenind 26.894,77 mii 

lei, conform anexei nr. 1.3 şi sunt repartizate pe secŃiuni, astfel: 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 26.893,67 mii lei; 

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

 

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

1.276.372,43 mii lei se diminuează cu suma de 38.071,01 mii lei devenind 1.238.301,42 mii lei, conform 

anexei nr.1,  după cum urmează : 

                                                                                                                                                                                                                                                              

� Bugetul local în sumă de 1.134.150,32 mii lei se diminueaza cu suma 38.137,96 mii lei 

devenind 1.096.012,36 mii lei şi este structurat pe secŃiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 

 

(1)  1.096.012,36 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.02, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.2.1, din care : 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 793.854,39 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  302.157,97 mii lei; 

 

    (2)       50.450,48 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 51.02, din care : 

  -  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 45.823,61 mii lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 4.626,87 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2 );  

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

  -   SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 27.856,00 mii lei; 

       - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 454,58 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.2 (1.2.1.2.1); 

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

din care: 

                 - SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 40.951,11 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1;1.2.1.3.2 ); 

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

                  - SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 465,00 mii lei; 

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

1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 

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

                  - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 19.147,00 mii lei; 

                  - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 27.204,72 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1 ;1.2.1.5.2); 
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           (7)    302.405,00 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02, din care:  

- Sectiunea de funcŃionare este în sumă de 273.607,45 mii lei; 

                   - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 28.797,55 mii lei, rectificându-se conform 

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

1.2.1.6.1.2.3;1.2.1.6.1.3;1.2.1.6.1.4;1.2.1.6.2 ); 

   (8)    37.585,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :  

                  - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 22.479,00 mii lei; 

                  - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 15.106,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr 

1.2.1.7 (1.2.1.7.1;1.2.1.7.2;1.2.1.7.3) ; 

   (9)   114.783,23 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 99.343,88 mii lei ; 

       - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 15.439,35 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3); 

           (10)    113.788,00 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială capitolul 68.02, din care :  

                  - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 102.944,50 mii lei; 

     - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 10.843,50 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)    211.935,12 mii lei pentru capitolul 70.02 LocuinŃe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 

               -SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 14.653,32 mii lei; 

   -SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 197.281,80 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)   146.105,00 mii lei pentru ProtecŃia Mediului capitolul 74.02, din care :  

-  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 146.000,00 mii lei; 

      - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 105,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.11 (1.2.1.11.1;1.2.1.11.2); 

           (13)   1.336,92 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

   -  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 583,52 mii lei; 

                    - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 753,40 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.12 (1.2.1.12.1;1.2.1.12.2;1.2.1.12.3 ); 

           (14)  1.506,14 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncŃionale 87.02, din care: 

   - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 0,00 mii lei; 

                   - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 1.506,14 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.13 (1.2.1.13.1). 

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

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

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

rezultat la încheierea exerciŃiului bugetar, pe cele două secŃiuni, după efectuarea regularizărilor în limita 

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

se reportează în exerciŃiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităŃilor deliberative, 

astfel:  

a) ca sursă de finaŃare a cheltuielilor secŃiunii de dezvoltare, (…)”. 
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 Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii în 

sumă de 29.719,00 mii lei se majorează cu 1.481,83 mii lei devenind 31.200,83 mii lei şi este repartizat 

pe secŃiuni, 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: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 30.493,43 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 707,40  mii lei; 

 

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

       - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 74,00 mii lei, nerectificându-se : 

 

   (3)       17.724,83 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.10, din care :  

       - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 17.585,43 mii lei;  

                 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 139,40 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.4.1.1 ( 1.4.1.1.1 ; 1.4.1.1.1.1 ; 1.4.1.1.1.2 ; 1.4.1.1.2 ; 1.4.1.1.2.1 ; 1.4.1.1.2.2 ; 1.4.1.1.2.3; 

1.4.1.2.3 ;1.4.1.2.4 ); 

  

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

         - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă 2.550,00 mii lei, nerectificându-se; 

  

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

             -  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 10.284,00 mii lei; 

       - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 568,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1) . 

 

    Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de funcŃionare în valoare de 3.599,76 mii lei este finanțat 

din excedentul anilor precedenți. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 706,30 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 secŃiunea 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 : 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

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

 

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

rectificându-se conform anexei nr. 1.5.1.1 (1.5.1.1.1). 
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Art.4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 407.059,01mii lei, conform programului de 

investitii publice, din care: 

-     295.263,38 mii lei – buget local; 

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

-    707,40 mii lei –  suma alocată pentru instituŃii publice şi activităŃi finanŃate integral sau parŃial 

din venituri proprii. 

 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, UnităŃile de ÎnvăŃământ din Sectorul 1, 

PoliŃia Locală Sector 1, Complexul MultifuncŃional Caraiman, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, AdministraŃia PieŃelor 

Sector 1, DirecŃia Management Economic, DirecŃia InvestiŃii şi Serviciul  Secretariat General, AudienŃe, 

precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     138 

 Data:  30.09.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al  

Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea reŃelei şcolare de stat şi particulare pe raza 

sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014     

 

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

Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, 

învăŃământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Potrivit prevederilor Legii educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Conform Ordinului Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului nr. 6564/2011 privind aprobarea 

Procedurii de atribuire a denumirilor unităŃilor de învăŃământ din sistemul naŃional de învăŃământ 

preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                                                           

nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea reŃelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014; 

 Având în vedere adresa S.C. Maria Kids Kinder Garten S.R.L. nr. 28/30.08.2013 înregistrată la 

sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 24899/10.09.2013 prin care se solicită introducerea în reŃeaua şcolară 

a Şcolii primare „Maria Kinder Kids”. 

 Luând act de adresa nr. 144/11.09.2013 a Şcolii Primare Teddybar prin care solicită introducerea 

în reŃeaua şcolară a Şcolii Primare „Teddybar” ca urmare a comasării Şcolii Primare Teddybar cu 

GrădiniŃa Teddybar; 

 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 administraŃiei 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 obŃinerea „avizului conform” din 

partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  

Art.4. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     139 

 Data:  30.09.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea Statului de funcŃii al  

Complexului MultifuncŃional Caraiman    

 

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

Directorul Executiv al Complexului MultifuncŃional Caraiman, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

łinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului 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; 

łinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinŃarea în 

subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului MultifuncŃional Caraiman, ca instituŃie publică cu 

personalitate juridică; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.e), coroborate cu prevederile art.115, 

alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Statul de funcŃii al Complexului MultifuncŃional Caraiman, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul MultifuncŃional Caraiman, 

Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi 

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

          

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 Nr.:     140 

 Data:  30.09.2013  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare 

ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1     

 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, precum şi Raportul de specialitate 

al DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

łinând seama de prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;  

 Văzând prevederile Legii nr. 284/2010-Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

łinând seama de prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea 

unor măsuri privind asigurarea funcŃionalităŃii administraŃiei publice locale, a numărului de posturi şi 

reducerea cheltuielilor la instituŃiile şi autorităŃile publice din subordinea, sub autoritatea sau în 

coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

Având în vedere avizul nr. 718/c.b/03.06.2013 eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, ProtecŃiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice, asupra proiectului structurii organizatorice şi de personal; 

łinând seama de adresa nr. 24740/12.07.2013 a AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici, 

asupra proiectului structurii organizatorice şi de personal; 

Văzând Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1 nr. 2/19.09.2013 privid aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului 

de organizare şi funcŃionale ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă Organigrama DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 

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

 

 Art.2. Se aprobă Statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de AsisenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     141 

 Data:  30.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea 

locuinŃei, conform prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 27/2013 pentru 

modificarea şi completarea OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de 

protecŃie socială în perioada sezonului rece 

  

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

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi 

protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

łinând seama de prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului României nr. 27/2013 pentru 

modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃa a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecŃie 

socială în perioada sezonului rece; 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Metodologia de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinŃei, 

conform prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea 

OrdonanŃei de urgenŃa a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecŃie socială în perioada 

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

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi  

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     142 

 Data:  30.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea continuării Proiectului „Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de 

AsociaŃia „Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1,  

prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1  

  

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

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

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

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanei cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținînd seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de solicitarea nr. 282/05.07.2013 a AsociaŃiei Alternativa 2003, înregistrată la 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.28205/05.07.2013; 

 Având în vedere Proiectul ConvenŃiei de Parteneriat ce urmează a fi încheiată între Consiliul Local 

al Sectorului 1, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi AsociaŃia 

Alternativa 2003; 

Văzând Decizia nr. 364/22.09.2011 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 administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de 

AsociaŃia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi 

pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, ConvenŃia de Implementare a Proiectului, conform Anexei nr. 

2,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, AsociaŃia Alternativa 2003, DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi  ProtecŃia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     143 

 Data:  30.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea continuării Proiectului „Centrul de Zi Ana”, derulat în parteneriat de AsociaŃia 

„Sf. Ana” şi Consiliul Local al Sectorului 1,  

prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1     

  

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

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

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

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovare adrepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanei cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 - Legea asistenŃei sociale; 

 Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de solicitarea nr. 3218/19.08.2013 a AsociaŃiei Sf. Ana, înregistrată la Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.35616/26.08.2013; 

 Având în vedere Proiectul ConvenŃiei de Parteneriat ce urmează a fi încheiată între Consiliul Local 

al Sectorului 1, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi AsociaŃia Sf. 

Ana; 

 Văzând Decizia nr. 401/30.01.2012 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 administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea Proiectului “Centrul de Zi Ana”, derulat în parteneriat de AsociaŃia “Sf. 

Ana” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1. În acest sens se va încheia ConvenŃia de Implementare a Proiectului. 
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 Art.2. Se împuterniceşte Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi 

pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, ConvenŃia de Implementare a Proiectului, menŃionată în 

cuprinsul art. 1, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, AsociaŃia Sf. Ana, DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi  ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     144 

 Data:  30.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea modificării şi completării în cel de-al doilea semestru al anului 2013  

a Planului de ocupare a funcŃiilor publice pe anul 2013 la nivelul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, (anexa 1), aprobat prin  

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196 din 27.09.2012,  

cu modificările şi completările ulterioare    

 

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

DirecŃia Juridică şi  Resurse Umane; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

             Potrivit Hotărârii Guvernului României  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;  

             În temeiul prevederilor art. 6, alin. (2), art. 11 alin. (2)  din Ordinul Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru elaborarea Planului de 

ocupare a funcŃiilor publice; 

             În concordanță cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 109 din 25.07.2013 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;    

   Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/27.09.2012 privind aprobarea 

Planului de ocupare a funcŃiilor publice pe anul 2013 la nivelul aparatului de specialitate şi la nivelul 

instituŃiilor publice subordonate Consiliului Local al sectorului 1 “DirecŃia Generală de AsistenŃă şi 

ProtecŃia Copilului a sectorului 1, DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a sectorului 1, PoliŃia 

Locală sector 1, Complexul MultifuncŃional Caraiman sector 1”; 

            Având în vedere adresa înregistrată sub nr. 26488 din 24.09.2013 privind propunerea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 de modificare a Planului de ocupare a 

funcțiilor publice în cursul semestrului II al anului 2013; 

           Luând în considerare propunerea privind  modificarea în primul semestru al anului 2013 a  

planului de ocupare a funcŃiilor publice, înaintată AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici  prin adresa  

înregistrată sub nr.36401/24.09.2013; 

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

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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         CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  Se modifică și se completează Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 196 din 27.09.2012, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr.1, care face parte din 

prezenta hotărâre.   

Art.2. (1) Planul de ocupare a funcŃiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate precum şi 

de la nivelul instituŃiilor publice subordonate poate fi modificat semestrial, cu înştiinŃarea AgenŃiei  

NaŃionale a FuncŃionarilor Publici.  

          (2) Sectorul 1 al Municipiului București va înștiința Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici în ceea ce privește modificarea și completarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, pe anul 2013, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196 din 27.09.2012, cu 

modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.  

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data  comunicării.  

Art.5. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane, 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     145 

 Data:  30.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice pe anul 2014 la nivelul aparatului de 

specialitate şi la nivelul instituŃiilor publice subordinate Consiliului Local al Sectorului 1 “DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1,  

DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1,  

PoliŃia Locală Sector 1, Complexul MultifuncŃional Caraiman”    

 

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

DirecŃia Juridică şi  Resurse Umane; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

           Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;   

În vederea respectării  prevederilor imperative ale Ordonanței de Urgență a Guvernului României 

nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcționalității administrației publice locale, a 

numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub 

autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

           În temeiul prevederilor Ordinului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind 

aprobarea InstrucŃiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice; 

           Luând în considerare propunerile privind planul de ocupare a funcŃiilor publice pentru anul 2014, 

înaintate  AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici  prin adresa  înregistrată sub nr. 33514 din 

30.08.2013; 

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

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

 

         CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice pentru aparatul de specialitate al 

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

Art.2. Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice pentru instituŃia publică de interes local 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice pentru  instituŃia publică de interes local 

DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale  Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

Art.4. Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice pentru instituŃia publică de interes local 

PoliŃia Locală Sector 1, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice pentru instituŃia publică de interes local 

Complexul MultifuncŃional Caraiman, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.6. Planul de ocupare a funcŃiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate precum şi de la 

nivelul instituŃiilor publice subordonate poate fi modificat semestrial, cu înştiinŃarea AgenŃiei  NaŃionale a 

FuncŃionarilor Publici.  

Art.7. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data  adoptării.  

Art.8. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane, 

întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, AudienŃe, DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială și ProtecŃia Copilului  Sector 1, DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe 

Locale  Sector 1, PoliŃia Locală Sector 1, Complexul MultifuncŃional Caraiman vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     146 

 Data:  30.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 131/23.04.2008 privind 

constatarea şi sancŃionarea unor fapte contravenŃionale săvârşite de către persoanele fizice şi 

juridice la regimul protecŃiei animalelor şi păsărilor, cu modificările şi completările ulterioare 

  

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

specialitate întocmit de PoliŃia Locală Sector 1; 

          Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

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

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

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

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

          În baza dispoziŃiilor Legii nr.155/2010 – legea PoliŃiei Locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În baza prevederilor Legii nr.205/2004 privind protecŃia animalelor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 łinând cont de prevederile OrdonanŃei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenŃiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere dispoziŃiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.137/06.09.2013 pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.131/14.07.2008  privind 

constatarea şi sancŃionarea unor fapte contravenŃionale săvârşite de către persoanele fizice şi juridice la 

regimul protecŃiei animalelor şi păsărilor; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Art.2, lit.a) al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.131/23.04.2008 privind constatarea 

şi sancŃionarea unor fapte contravenŃionale săvârşite de către persoanele fizice şi juridice la regimul 

protecŃiei animalelor şi păsărilor, cu modificările și completările ulterioare, se completează, după cum 

urmează: 

  

a) Faptele săvârşite la art.1, lit. a), lit. b), lit d), lit. g) şi lit. k) se sancŃionează cu amendă 

de la 300 lei la 1000 lei; 

 

Art.2. Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.131/28.04.2008 

rămân neschimbate. 
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Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinŃă publică prin afişare sau prin orice altă formă de 

publicitate. 

Art.4. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.131/23.04.2008 privind constatarea şi 

sancŃionarea unor fapte contravenŃionale săvârşite de către persoanele fizice şi juridice la regimul 

protecŃiei animalelor şi păsărilor, cu modificările și completările ulterioare se va republica. 

Art.5. Primarul Sectorului1, PoliŃia Locală Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     147 

 Data:  30.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind numirea unei comisii de negociere a clauzelor şi preŃului unui contract de închiriere 

pentru o parcelă de teren din Str. Chitilei nr. 150, sector 1, Bucureşti  

(teren de sport), parte a imobilului în care îşi desfăşoară activitatea  

Şcoala Gimnazială nr. 183     

 

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

întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar si UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

            Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, 

învăŃământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

            Ținând seama de prevederile Legii nr. 1/2011 a educatiei naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

           În baza Dispoziției nr. 17040/29.04.2013 a Primarului General al Municipiului București, terenul 

situat în București, Sector 1, Șoseaua Chitilei nr. 150, în suprafață de 3.316,96 mp, care reprezintă 

suprafața  terenului de sport al Școlii Gimnaziale nr. 183, identificat prin raportul de expertiză întocmit de 

expert Anghelina Ionel și prin palnul de situație anexă nr. 1 la raport, s-a restituit în natură doamnelor 

Ciocănău Maria, Ghelmeci Georgeta și Zaharia Cornelia;  

Văzând Sentința Civilă nr. 434/26.03.2009 pronunțată de Tribunalul București – Secția a V-a 

Civilă, în dosarul nr. 14573/3/2008, definitivă și irevocabilă cu apel prin Decizia Civilă nr. 842 – A 

pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a III-a Civilă și pentru Cauze cu Minori și de Familie, în 

dosarul nr. 1834/2/2011 (432/2011), definitivă și irevocabilă prin care schimbă în parte sentința apelată, 

emisă ca urmare a Deciziei Civile nr. 612/28.01.2011 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – 

Secția I Civilă, hotărâre care este susceptibilă de punere in executare; 

Luând în considerare Protocolul de predare-primire nr. 4722/23.08.2013 încheiat între Consiliul 

Local al Sectorului 1 – Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice 

și doamnele Ciocănău Maria,   Ghelmeci Georgeta și Zaharia Cornelia; 

Având în vedere mențiunile făcute în Raportul de specialitate cu privire la imposibilitatea aplicării 

art. 16 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 și completările ulterioare, cu referire la 

afectațiune, precum și necesitatea imediată a închirierii terenului menționat, în scop didactic; 
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Văzând oferta avansată de proprietarele Ciocănău Maria, Ghelmeci Georgeta și Zaharia Cornelia, 

înregistrată la Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice  Sector 

sub nr. 9410/11.09.2013; 

În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a, art.80, art.81 şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

Art.1. Se numește Comisia pentru negocierea clauzelor și prețului unui contract de închiriere cu 

proprietarii terenului în suprafață de 3.316,96 mp din Șoseaua Chitilei nr. 150, Sector 1 București, pentru 

desfășurarea în bune condiții a activității unității de învățământ preuniversitar de stat -  Școala Gimnazială 

nr. 183 (teren de sport), comisie ce va fi alcătuită din: 

- Cosmin-Marius Fodoroiu  -  consilier local; 

- Sorin-Cornel Andreiana  -  consilier local; 

- Leonard-Ionuț Gheorghe -  consilier local; 

 -       Mary – Janne Iordache - reprezentant al AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar 

şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 -     Florica Vîrlan -  reprezentant al AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 -       Reli Claudia Dinu -  reprezentant al AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 

Art.2. La finalul negocierilor, în raport de rezultatul acestora, Contractul de închiriere va fi înaintat 

spre aprobare Consiliului Local Sector 1. 

 

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

Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiei menționată la art.1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     148 

 Data:  30.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind numirea unei comisii de negociere a clauzelor unui contract de închiriere pentru terenul 

situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Venezuela nr. 7-9, în suprafaŃă totală de 1025,50 mp şi terenul 

situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Venezuela  nr. 11, în suprafaŃă de 150,69 mp şi construcŃiile 

edificate pe acesta, pentru desfăşurarea în bune condiŃii a 

 activităŃii GrădiniŃei de copii nr. 252 

  

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

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

Sector 1; 

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, 

învăŃământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Ținând seama de prevederile Legii nr. 1/2011 a educatiei naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.16 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Văzând Sentința Civilă nr. 944/29.06.2009 pronunțată de Tribunalul București – Secția a V-a 

Civilă, în dosarul nr. 29276/3/2006, definitivă cu recurs prin Decizia Civilă nr. 591 – A pronunțată de 

Curtea de Apel București – Secția a III-a Civilă și pentru Cauze cu Minori și de Familie, în dosarul nr. 

29276/3/2006 (255/2010), irevocabilă prin Decizia nr. 7611/28.10.2011 pronunțată de Înalta Curte de 

Casație și Justiție – Secția I Civilă, în dosarul nr. 29276/3/2006, hotărâre care este susceptibilă de 

punere in executare; 

În baza Dispoziției nr. 16908/04.03.2013 a Primarului General al Municipiului București, terenul 

situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 7 – 9  în suprafață totală de 1025,50 mp și terenul situat 

în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 11, în suprafață de 150, 69 mp și construcțiile edificate pe 

acesta, astfel cum au fost indivitualizate prin rapoartele de expertiză tehnică și suplimentele acestora de 

către experții Burciu Constantin și Mihalache Eduard, s-a restituit în natură domnilor Pandele Andrei, 

Pomponiu George-Tancred-Flor, Enica Ioan-Radu și Dobriceanu Ionel;  

Luând în considerare Protocolul de predare-primire nr. 4858/30.08.2013 încheiat între Consiliul 

Local al Sectorului 1 – Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice 

și dl. Pandele Andrei, dl. Pomponiu George-Tancred-Flor dl. Enica Ioan-Radu și dl. Dobriceanu Ionel; 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente 

imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin (2) din Legea nr. 10/ 2001 privind regimul juridic al 
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unor imobile preluate in mod abuziv  în perioada 6 Martie 1945 – 22 Decembrie 1989, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a, art.80, art.81 şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

Art.1. Se numește Comisia pentru negocierea clauzelor unui contract de închiriere cu proprietarii 

terenului situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 7 – 9,  în suprafață totală de 1025,50 mp și a 

terenului situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 11, în suprafață de 150, 69 mp și a construcțiilor 

edificate pe acesta, pentru desfășurarea în bune condiții a activității unității de învățământ preuniversitar 

de stat -  Gradinița de copii nr. 252, comisie ce va fi alcătuită din: 

- Doru Iamandi  - consilier local; 

- Paul-Iulian Olteanu - consilier local; 

- Nicoleta Stancu  - consilier local; 

 -   Florica Vîrlan - reprezentant al AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 - Cătălina Tudorache -  reprezentant al AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 - Ionuț Manea -  reprezentant al AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 

Art.2. La finalul negocierilor, în raport de rezultatul acestora, Contractul de închiriere va fi înaintat 

spre aprobare Consiliului Local Sector 1. 

 

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

Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiei menționată la art.1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     149 

 Data:  30.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a  

Consiliului Local al Sectorului 1  

 

   Văzând  Expunerea de motive  a Consilierilor locali ai Sectorului 1; 

   Ținând seama de Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

   Având în vedere dispoziŃiile OrdonanŃei Guvernului României nr.35/2002 privind aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, precum şi ale  Legii nr. 673/2002 

prin care se aprobă OrdonanŃa Guvernului  României nr.35/2003; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare  a Consiliului Local al Sectorului 1  al 

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

 Art.2. De la data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/2004 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 Art.3. Primarul, Secretarul, membrii Consiliului Local al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 Nr.:     150 

 Data:  30.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  

nr. 173/05.09.2012 privind numirea reprezentanŃilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile 

de AdministraŃie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii instituŃiilor de învăŃământ 

preuniversitar din sectorul 1     

 

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

            Văzând Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

            Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, 

învăŃământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

łinând seama de prevederile art.96, alin.(2) din Legea învăŃământului nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborat cu art.81, alin. (2), lit.”j” din Legea nr.215/2001 privind administraŃia 

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 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calităŃii educaŃiei; 

łinând seama de art.44, alin.(2), lit.”c” din Regulamentul de organizare şi funcŃionare a unităŃilor 

de învăŃământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului EducaŃiei 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 reŃelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 

2013-2014 ;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 privind 

numirea reprezentanŃilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de AdministraŃie  şi în Comisiile 

pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar din sectorul 1;  

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

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

 

  CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE:: 

 

Art.1. Se completează Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 

privind numirea reprezentanŃilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de AdministraŃie  şi în 

Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar din sectorul 1, 
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astfel: 

 

După poziția 45 se introduce poziția 45' , cu următorul conținut: 

 

Nr.         

crt. 

Denumirea unitățțțții de 

învățțțțământ 
Adresa 

Nr.  

consilieri 

Reprezentanul Consiliului 

Local al Sectorului 1 

45'. 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR. 184 

STR. ŞTEFAN 

MAGHERI NR. 13 

 

2 
PAUL-IULIAN OLTEANU                  

CĂTĂLIN ALECSUTI 

 

Art.2. Se modifică pozițiile 33, 44 și 70  ale Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

1 nr.173/05.09.2012, după cum urmează: 

 

Pozițțțția 33:  Se înlocuieșșșște domnul Răzvan-Mihail-Petre Zamfir cu domnul Tănase Stamule  

în Consiliul de AdministraŃie  şi în Comisia  pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii la ȘȘȘȘcoala 

Gimnazială ”Vasile Alecsandri”. 

Pozițțțția 44: Reprezentanțțțții Consiliului Local al Sectorului 1  în Consiliul de AdministraŃie  şi 

în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii la ȘȘȘȘcoala  Gimnazială ”Alexandru Costescu” 

nr.182 sunt Constantin Bortă șșșși Paul Iulian Olteanu. 

Pozițțțția 70. Se înlocuieșșșște doamna Andreea Bănică  cu domnul Ion Brad în Consiliul de 

AdministraŃie  şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii la Colegiul Tehnic de 

Aeronautică ”Henri Coandă. 

 

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 rămân 

neschimbate. 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1, persoanele nominalizate la art.1 și art.2 și Serviciul Secretariat General, 

Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     151 

 Data:  30.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru  

construcŃii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1  

al Municipiului Bucureşti    

 

Având în vedere : 

            - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

            - Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

            - Raportul nr.18/19.09.2013 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi 

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

sectorului 1, avizele nr. 11/19/12.06.2013, 14/10/14.08.2013, 12/19/10.07.2013, 13/13/24.07.2013, 

15/8/28.08.2013, 12/11/10.07.2013, 14/13/14.08.2013, 16/16/11.09.2013, 14/8/14.08.2013, a Comisiei 

Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

         - Avizele Comisiei de circulaŃie PMB si  Comisiei de Precoordonare Retele - PMB 

          łinând seama de prevederile:  

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 

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

servicii; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                   

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

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

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor; 

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

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

amenajare a teritoriului si de urbanism;  
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 - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului: 

            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.e), art.81, alin. (2), lit. i) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din 

Legea nr.215/2001 a administraŃiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare 

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

 

                                                          HOTĂRĂŞTE: 

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

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

documentatiile de urbanism prevazute in  Anexa nr.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi 

conŃine  8 poziŃii.   

 

 Art.2.  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcții amplasate pe teren proprietate 

privată a Municipiului București S=138,00 mp, propus concesionării – PUD Str. Pictor Sava Hentia nr.8, 

conform poziției nr.5 din Anexa nr.1 a prezentei hotărâri. 

 

           Art.3. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul de 

construire până la obŃinerea autorizaŃiilor de construire. 

 

           Art.4. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

           Art.5. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări 

urbanistice contrare. 

 

           Art.6. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     152 

 Data:  30.09.2013 



72 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea prelungirii duratei Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, 

Arhiepiscopia Bucureştilor şi Consiliul Local al Sectorului 1 

  

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

DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) şi (3) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului  nr. 19/2005 

privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (2) din OrdonanŃa Guvernului nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând cultelor religioase recunoscute 

din România, cu modificările şi completările ulterioare; 

łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea 

Programului naŃional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităŃii"; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 459/27.11.2008 privind aprobarea 

de către Consiliul Local al Sectorului 1 a Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, 

Arhiepiscopia Bucureştilor şi Consiliul Local al Sectorului 1; 

Luând act de adresa Patriarhiei Române – Cancelaria Sfântului Sinod    nr. 10610/23.09.2013 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 26669/24.09.2013 prin care se solicită prelungirea 

duratei Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi Consiliul 

Local al Sectorului 1; 

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1),                                                                              

lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă prelungirea pentru 5 (cinci) ani, prin act adiŃional, a duratei Protocolului privind 

parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi Consiliul Local al Sectorului 1, 

protocol ce a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 459/27.11.2008. 
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Art.2. Se aprobă actul adiŃional la Protocolul privind parteneriatul între Patriarhia Română, 

Arhiepiscopia Bucureştilor şi Consiliul Local al Sectorului 1, conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre 

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local 

al Sectorului 1, actul adiŃional menŃionat la art. 2. 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Directia InvestiŃii, DirecŃia Management Economic, DirecŃia Juridică 

şi Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     153 

 Data:  30.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind eliberarea acordului, în vederea depunerii de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1, a cererii de cofinanŃare a  

Proiectului Active Involvement in Social Inclusion   

  

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

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

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

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Ținând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere solicitarea formulată de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1, în sensul cofinanŃării Proiectului Active Involvement in Social Inclusion, în cadrul 

Programului Tineret în AcŃiune, AcŃiunea 4.3-Proiecte de Formare și Rețea; 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se eliberează acordul în vederea depunerii de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1, a cererii de cofinanŃare a Proiectului Active Involvement in Social 

Inclusion, în cadrul Programului Tineret în AcŃiune, AcŃiunea 4.3 - Proiecte de Formare și Rețea. 

Art.2. Consiliul Local al Sectorului 1 va asigura suma necesară cofinanțării Proiectului, în 

cuantum de 10.000 EUR şi se autorizează DirecŃie Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 să efectueze plăŃi în acest sens, din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiei. 
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Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi  

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     154 

 Data:  30.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

235/29.11.2010 privind aprobarea modelului de contract – cadru de închiriere pentru suprafeŃe cu 

destinaŃie de locuinŃe sociale situate în imobilele construite în ansamblul Odăi, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinŃei, republicată,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia UtilităŃi Publice – Compartimentul  Fond Imobiliar; 

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

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

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

 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 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.68/31.03.2005 privind 

construirea ,, Cartierului de locuinŃe sociale –Odăi,, sector 1, precum şi prevederile Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr.29/03.02.2009  privind modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local nr.  

285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul 

categoriilor de persoane prevăzute în Legea 114/1996, precum şi aprobarea achiziŃionării de pe piaŃa 

liberă a unor imobile de locuinŃe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii 

114/1996 şi a celorlalte acte normative în domeniul locativ ; 

  Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.235/29.11.2010 privind 

aprobarea modelului de contract – cadru de închiriere pentru suprafeŃele cu destinaŃia de locuinŃe sociale 

situate in imobilele construite în ansamblul Odăi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 a 

locuinŃei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE :  

 

Art.1. Se modifică şi se completează art.8, art.9 și art.13 din Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 235/29.11.2010 privind aprobarea modelului de contract – cadru de închiriere 

pentru suprafeŃele cu destinaŃia de locuinŃe sociale situate in imobilele construite în ansamblul Odăi, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinŃei, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, după cum urmează: 

 

 



77 

 

” la Art. 8, după alin.(1) se introduce alin.(2) care va avea următorul conținut: chiriaşul se obligă 

să achite contravaloarea utilităŃilor, aşa cum au fost acestea calculate de către firma de 

administrare a imobilului ; 

 

- la Art. 9, după alin.(1) se introduce alin.(2) care va avea următorul conținut: în cazul 

întârzierilor la plata utilităŃilor, locatarul va plăti penalităŃi de 0,5% pe zi de întârziere, de la data 

scadentă, calculate la valoarea sumelor datorate ; 

 

- la Art. 13, punctul 2 se completează şi va avea următorul conținut:  

2. să încheie contracte în nume propriu cu furnizorii de utilităŃi, în termen de maxim 30 zile 

de la intrarea în imobil sub sancŃiunea rezilierii contractului.” 

 

Art.2. (1) Celelalte prevederi ale Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

235/29.11.2010 privind aprobarea modelului de contract – cadru de închiriere pentru suprafeŃele cu 

destinaŃia de locuinŃe sociale situate in imobilele construite în ansamblul Odăi, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinŃei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare rămân 

nemodificate.  

(2) În Anexa nr.1 la prezenta hotărâre  se aprobă modelul de Contract-cadru de închiriere cu 

toate modificările  şi completările mai sus menŃionate. 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, DirecŃia Generală Impozite şi Taxe Locale 

Sector 1, DirecŃia UtilităŃi Publice – Serviciul Fond Imobiliar şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     155 

 Data:  30.09.2013 



78 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 
 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în  

Consiliul de administraŃie al GrădiniŃei cu program prelungit Mary Poppins,  

situate în Str. Aron Cotruş nr. 69E, sector 1, Bucureşti 

  

 

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

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, 

învăŃământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5)  din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea 

reŃelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere solicitarea Grădiniței cu program prelungit Mary Poppins nr.14/11.09.2013, 

înregistrată la Sectorul 1 al municipiului București sub nr. 25034/11.09.2013; 

În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1.  Se numește domnul TĂNASE IONUȚ ADRIAN  reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 1  în Consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit Mary Poppins, situată în str. 

Aron Cotruș nr. 69E, sector 1, București.  

Art.2. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Grădinița cu program prelungit Mary 

Poppins și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     156 

 Data:  30.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

  

Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi 

atribuirea mandatelor pentru funcŃia de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma alegerilor locale 

din data de  10.06.2012; 

Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul cadru de organizare şi funcŃionare a 

consiliilor locale, aprobat prin OrdonanŃa Guvernului României nr.35/2002, modificată şi aprobată prin 

Legea nr.673/2002; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.115/23.06.2012  privind 

constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București; 

łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/25.06.2013  privind 

alegerea preşedintelui de şedinŃă; 

În temeiul prevederilor art.35, art.45, art.81, alin.(2), lit.a) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

Articol unic: Se  alege domnul consilier ION BRAD preşedinte de şedinŃă al Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:     157 

 Data:  30.09.2013 
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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 ordinii de prioritate pe anul 2013 a cererilor  

depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 24.09.2013; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2013 a 

cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată;  

Analizând: 

        -  Raportul de specialitate nr. 50933/26.08.2013 întocmit de Comisia de inventariere şi identificare a 

terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003, constituită prin DispoziŃia nr. 637/2005 a 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

       -  Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse  în: 

        - Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinŃe proprietate 

personală, republicată; 

         - art.4 din Hotărârea Guvernului României nr. 896/2003 pentru aprobarea normelor metodologice 

pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinŃe 

proprietate personală; 

        - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 317/2003 privind transmiterea în 

administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti a unor  terenuri situate pe raza 

Sectorului 2 în vederea aplicării dispoziŃiilor Legii nr.15/2003; 

         - art.2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 151/2003 privind aprobarea unor 

criterii suplimentare de atribuire în folosinŃă gratuită a terenurilor conform dispoziŃiilor Legii nr.15/2003 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinŃe proprietate personală; 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1 Se aprobă ordinea de prioritate a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 15/2003, republicată, 

de către tinerii cu vârsta până la 35 ani, cu domiciliul în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit 

anexei ce cuprinde un număr de 15 de poziŃii şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

Art.2  SolicitanŃii care nu au reactualizat dosarele la nivelul anului 2013 până la data de 30 mai, 

indiferent dacă au survenit sau nu modificări în situaŃia acestora, nu au fost incluşi în listele de priorităŃi. 

  

 Art.3    (1) Ordinea de prioritate va fi reactualizată anual, la propunerea Comisiei de inventariere şi 

identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003, prin hotărâre a Consiliului 

Local Sector 2, solicitanŃii având obligaŃia să reactualizeze dosarele anual până la data de 30 mai, 

indiferent dacă se produc sau nu modificări în situaŃia acestora. 

     (2)  SolicitanŃii care nu vor reactualiza dosarele până la data de 30 mai, nu vor fi incluşi în 

listele de priorităŃi pe anul respectiv. 

  

Art.4    Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Comisia de inventariere şi identificare a 

terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art.5  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

       (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
 LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.105 

Bucureşti, 24.09.2013 

 

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

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

24.09.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 
Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 
H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, aferent anului 2013, pentru AsociaŃia  
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 2 din Sectorul 2 

 
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 24.09.2013; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, 
aferent anului 2013, pentru AsociaŃia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 2 din Sectorul 2;  

Analizând: 
- Raportul de specialitate nr. 51649/28.08.2013 întocmit de Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri 

Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 
al Municipiului Bucureşti; 
           - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 
InternaŃionale precum şi Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 
cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1. Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădirea situată în Bucureşti, str. Despot Vodă, 
nr. 24, Sector 2, în cuantum de 2.948 lei, aferent anului 2013, pentru AsociaŃia Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor nr. 2 din Sectorul 2, cu condiŃia menŃinerii destinaŃiei actuale declarate a acestui bun imobil. 

 
Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri 

Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BELDEANU AUGUSTIN 

LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.106 

Bucureşti, 24.09.2013 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

24.09.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 28/2013 privind aprobarea 

 reorganizării reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat şi particular care vor  

funcŃiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2013 - 2014 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 24.09.2013; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 

28/2013 privind aprobarea reorganizării reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat şi particular 

care vor funcŃiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2013 - 2014;  

Analizând: 

- Nota de fundamentare nr. 2632/28.08.2013 prezentată de DirecŃia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 54245/09.09.2013 întocmit de Directorul DirecŃiei Calitate, 

Comunicare şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

           - Raportul Comisiei de ÎnvăŃământ, Cultură, Sport, Culte, MinorităŃi, Probleme de Tineret şi RelaŃii 

cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

Având vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  

- Hotărârea Guvernului României nr. 2.192/30.11.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind finanŃarea şi administrarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat; 

- Avizul Conform nr. 19897/28.08.2013 emis de către M.E.C.T.S. – I.S.M.B. referitor la 

reorganizarea reŃelei şcolare pentru anul 2013 - 2014.  

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.I Anexele nr. 1-3 ale H.C.L. Sector 2 nr. 28/2013 se modifică şi se completează potrivit 

anexelor nr.1-3 la prezenta hotărâre, ce conŃin un număr de 9 file.  
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Art.II Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul Executiv al DirecŃiei Calitate, 

Comunicare şi RelaŃii InternaŃionale, Directorul Executiv al DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităŃile de învăŃământ preuniversitar vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 28/2013 privind 

aprobarea reorganizării reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat şi particular care vor 

funcŃiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2013 – 2014, rămân 

aplicabile. 

 

Art.IV (1) Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

          (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.107 

Bucureşti, 24.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

24.09.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 
Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind preluarea documentaŃiilor tehnice întocmite pentru consolidarea şi 

reamenajarea imobilului situat în str. Icoanei nr.27 Sector 2 Bucureşti de către 

Centrul Militar Zonal Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 24.09.2013; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind preluarea documentaŃiilor tehnice întocmite 

pentru consolidarea şi reamenajarea imobilului situat în str. Icoanei nr.27 Sector 2 Bucureşti de către 

Centrul Militar Zonal Bucureşti;  

Analizând: 

- Nota de fundamentare nr. 2702/10.09.2013 prezentată de DirecŃia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 54791/18.09.2013 întocmit de Directorul DirecŃiei Urbanism, Cadastru 

şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul de specialitate comun nr. 56299/18.09.2013 întocmit de DirecŃia Economică şi DirecŃia 

Juridică, LegislaŃie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

           - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Adresele Centrului Militar Zonal Bucureşti nr.A-668/29.01.2013 înregistrată la Cabinet Primar 

Sector 2 sub nr.152/2013 şi nr.A-500/26.08.2013 înregistrată la Registratura Primăriei Sectorului 2 sub 

nr.51211/27.08.2013; 

- Adresa Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române nr.46/29.05.2013 înregistrată la Cabinet Primar 

Sector 2 sub nr.777/2013; 

Având vedere reglementările cuprinse în: 

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

- Hotarârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului cadru al documentaŃiei 

tehnico - economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiectivele de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

- Hotarârea Guvernului României nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de 

valorificare a bunurilor aparŃinând instituŃiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.G.M.B. nr.125/30.08.2012 privind transmiterea către Centrul Militar Zonal Bucureşti a 

imobilului situat în str. Icoanei nr.27 Sector 2, în folosinŃă gratuită, pe termen de 20 de ani; 

- H.C.L Sector 2 nr.158/13.12.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului 

general pentru realizarea obiectivului de investiŃii „Consolidare şi reamenajare clădire pentru sediu 

administrativ” al DirecŃiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2. 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1 (1) Se aprobă preluarea de către Centrul Militar Zonal Bucureşti, cu titlu gratuit, a 

documentaŃiilor tehnice întocmite pentru consolidarea şi reamenajarea imobilului situat în str. Icoanei 

nr.27 Sector 2 Bucureşti, conform anexei la prezenta hotărâre. 

             (2) Predarea primirea documentaŃiilor se va face prin proces verbal încheiat între 

reprezentanŃii DirecŃiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi cei ai Centrului 

Militar Zonal Bucureşti. 

 

Art.2 Primarul Sectorului 2, Directorul Executiv al DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local 

Sector 2 şi Centrul Militar Zonal Bucureşti, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

                     (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.108 

Bucureşti, 24.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

24.09.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 



88 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraŃie ale 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 24.09.2013; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local 

al Sectorului 2 în consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat;  

 Analizând: 

         - Raportul de specialitate nr. 56233/18.09.2013 al DirecŃiei AdministraŃie Publică şi EvidenŃă 

Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale precum şi Raportul Comisiei de ÎnvăŃământ, Cultură, Sport, Culte, MinorităŃi, Probleme de 

Tineret şi RelaŃii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

        - Amendamentul formulat de către doamna consilier local Şufer Mioara, astfel cum a fost consemnat 

în procesul – verbal al şedinŃei; 

       - Decizia nr. 10525/29.08.2013 a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti; 

       - Decizia nr. 10501/29.08.2013 a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

         - art. 96 alin. (2) lit. a) – c) din Legea EducaŃiei NaŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 60/19.06.2012 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 61/19.06.2012 privind constituirea Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 63/03.07.2012 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 

  - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 44/31.05.2013 privind validarea mandatului unui 

consilier local. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/ 2001 privind 

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

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1  Pe data prezentei, persoanele nominalizate în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, sunt desemnate ca reprezentanŃi ai Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraŃie 

ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art.2  Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 99/08.11.2012, modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/28.06.2013, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

Art.3  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

        (2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.109 

Bucureşti, 24.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

24.09.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a  

devizului general pentru obiectivul de investiŃii 

 „Fântână furnizare apă potabilă din puŃ de mare adâncime – Fabrica de GheaŃă” 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 24.09.2013; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a 

indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiŃii „Fântână furnizare apă 

potabilă din puŃ de mare adâncime – Fabrica de GheaŃă”;  

Analizând: 

- Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 55086/12.09.2013 întocmit de Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

           - Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în şedinŃa din data de 12.09.2013 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului 

Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei 

tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1 (1) Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici şi devizul general pentru 

obiectivul de investiŃie şi lucrări de intervenŃii de interes local reprezentând „Fântână furnizare apă 

potabilă din puŃ de mare adâncime – Fabrica de GheaŃă” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti.  
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               (2) Valoarea totală a lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiŃii „Fântână furnizare 

apă potabilă din puŃ de mare adâncime – Fabrica de GheaŃă”  este de 278,17 mii lei fără TVA, din care 

C+M  256,78 mii lei fără TVA, aşa cum este menŃionat în devizul general. 

         (3) Anexele nr. 1-3 cuprind un număr de 47 file şi fac parte integrantă din pezenta hotărâre. 

 

  Art.2 (1) Lucrările necesare realizării obiectivului de investiŃii „Fântână furnizare apă potabilă din 

puŃ de mare adâncime – Fabrica de GheaŃă”, cuprinse în anexele nr.1-3 la prezenta hotărâre, vor fi 

atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, desemnaŃi în urma aplicării procedurilor de 

achiziŃii publice. 

            (2) Devizul general se actualizează pe durata execuŃiei investiŃiei în baza cheltuielilor 

legale efectuate, rezultând valoarea de finanŃare a obiectivului de investiŃie.        

            (3) Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 

competenŃa organizării procedurii şi a încheierii contractelor de achiziŃie publică de lucrări. 

 

   Art.3   Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

  Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2)  Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.110 

Bucureşti, 24.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

24.09.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea componenŃei nominale a Comisiei pentru  

ProtecŃia Copilului Sector 2 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 24.09.2013; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea componenŃei nominale a Comisiei 

pentru ProtecŃia Copilului Sector 2;  

Analizând: 

         - Raportul de specialitate nr. 66206/16.09.2013 întocmit de Directorul General al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

         - Nota de fundamentare nr. 55906/17.09.2013 prezentată de către Secretarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

         - Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

         - Adresa nr.11237/03.09.2013 emisă de AgenŃia pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială a Municipiului 

Bucureşti, înregistrată la D.G.A.S.P.C. Sector 2 sub nr. 63409/03.09.2013; 

Având în vedere prevederile  cuprinse în: 

        - art.104 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

        -  Hotărârea Guvernului României nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcŃionare a 

comisiei pentru protecŃia copilului; 

         - art. IX alin.1 şi art. XXII din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 35/2009  privind reglementarea 

unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu modificările ulterioare; 

         - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 46/27.12.2004 privind înfiinŃarea şi componenŃa nominală 

a Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

60/11.05.2009 şi H.C.L. Sector 2 nr. 99/29.08.2013; 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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Art.I. Pe data prezentei, componenŃa nominală a Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 2, 

înfiinŃată prin H.C.L. Sector 2 nr. 46/2004, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/2009, 

se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.II. (1) Celelelte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/27.12.2004 privind 

înfiinŃarea şi componenŃa nominală a Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 2, astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/11.05.2009 rămân aplicabile.  

           (2)  Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 99/29.08.2013 privind 

modificarea componenŃei nominale a Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 2, îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

Art.III.  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

Art.IV (1) Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

             (2)  Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.111 

Bucureşti, 24.09.2013 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

24.09.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată  la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de prelungire a termenului prevăzut la art. 2 

din H.G.R. nr. 714/2010 privind schimbarea dreptului de administrare a unei 

părŃi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 24.09.2013; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de 

prelungire a termenului prevăzut la art. 2 din H.G.R. nr. 714/2010 privind schimbarea titularului dreptului 

de administrare a unei părŃi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 53332/16.09.2013 întocmit de DirecŃia 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 RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe nr. 13935/03.09.2013 înregistrată la Cabinetul 

Primarului Sectorului 2 sub numărul 1054 din data de 04.09.2013; 

 - Adresa Departamentului pentru RelaŃia cu Parlamentul şi informare publică nr. A8938 din data de 

05.08.2013; 

 Având in vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 714/2010 privind schimbarea titularului dreptului de 

administrare a unei părŃi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 107/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în 

domeniul privat al acestuia a unor construcŃii aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, 

Municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcŃiune şi casării acestora;  

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 103/2010 privind aprobarea preluării unei părŃi din 

imobilul situat în Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4 aflat în domeniul public al statului, din administrarea 

Ministerului Apărării NaŃionale în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 116/2010 privind transmiterea în folosinŃă gratuită 

către AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe a unei părŃi dintr-un imobil situat în Bucureşti, Str. Fabrica de 

Glucoză nr. 2-4 (fostă nr. 1), Sector 2, în vederea realizării de locuinŃe pentru tineri şi locuinŃe sociale 

pentru persoanele evacuate din locuinŃe retrocedate; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraŃia 

publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. Se solicită Guvernului României prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din H.G.R. nr. 

714/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părŃi dintr-un imobil aflat în 

proprietatea publică a statului referitor la imobilul situat în Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4 pe o perioadă 

de până la 10 ani. 

 

 Art. 2   Solicitarea prelungirii termenului prevăzut la art. 2 din H.G.R. nr. 714/2010 se face în 

vederea îndeplinirii prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 116/2010 privind transmiterea în 

folosinŃă gratuită către AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe a unei părŃi dintr-un imobil situat în Bucureşti, 

Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4 (fostă nr. 1), Sector 2, în vederea realizării de locuinŃe pentru tineri şi 

locuinŃe sociale pentru persoanele evacuate din locuinŃe retrocedate. 

 

 Art. 3  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.112 

Bucureşti, 24.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

24.09.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de prelungire a termenului prevăzut la art. 2 

din H.G.R. nr. 598/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei 

părŃi dintr-un imobil 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 24.09.2013; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de 

prelungire a termenului prevăzut la art. 2 din H.G.R. nr. 598/2010 privind schimbarea titularului dreptului 

de administrare a unei părŃi dintr-un imobil;  

Analizând: 

        - Raportul de specialitate nr. 53333/16.09.2013 întocmit de DirecŃia 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 RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

         - Adresa AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe nr. 13932/03.09.2013 înregistrată la Cabinetul 

Primarului Sectorului 2 sub numărul 1055/04.09.2013; 

         - Adresa Departamentului pentru RelaŃia cu Parlamentul şi Informare Publică nr. A8938 din data de 

05.08.2013; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

       -  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       -   Hotărârea Guvernului României nr. 598/2010 privind schimbarea titularului dreptului de 

administrare a unei părŃi dintr-un imobil; 

       -  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 50/2010 privind aprobarea preluării unei părŃi din 

imobilul aferent Cazărmii nr. 961 Pantelimon, JudeŃul Ilfov, aflat în domeniul public al statului, din 

administrarea Ministerului Apărării NaŃionale în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

       - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 117/2010 privind transmiterea în folosinŃă gratuită 

către AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe a unei părŃi dintr-un imobil situat în oraşul Pantelimon, judeŃul 

Ilfov, în vederea realizării de locuinŃe pentru tineri şi locuinŃe sociale pentru persoanele evacuate din 

locuinŃe retrocedate; 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  



97 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1  Se solicită Guvernului României prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din H.G.R. nr. 

598/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părŃi dintr-un imobil, referitor la 

imobilul situat în oraşul Pantelimon, judeŃul Ilfov, pe o perioadă de până la 10 ani. 

 

Art.2  Solicitarea prelungirii termenului prevăzut la art. 2 din H.G.R. nr. 598/2010 se face în 

vederea îndeplinirii prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 117/2010 privind transmiterea în 

folosinŃă gratuită către AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe a unei părŃi dintr-un imobil situat în oraşul 

Pantelimon, judeŃul Ilfov, în vederea realizării de locuinŃe pentru tineri şi locuinŃe sociale pentru 

persoanele evacuate din locuinŃe retrocedate. 

 

Art.3  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.113 

Bucureşti, 24.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  în şedinŃa ordinară din data de 

24.09.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe terenuri situate în  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 24.09.2013; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe 

terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

Analizând: 

     - Raportul de specialitate nr. 56469 din 19.09.2013 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

     - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

     - Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaŃiilor de urbanism menŃionate în 

anexele nr.1 şi 2 ale proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectului Şef al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

     - Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti în baza 

consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 menŃionate 

în anexele nr.1 şi 2 ale proiectului de hotărâre; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 

ianuarie 2011; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24 din 31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25 din 31.03.2011 privind reactualizarea Regulamentului 

de organizare şi funcŃionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 şi 

a procedurii de analizare, avizare şi aprobare a documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului de 

către Consiliul Local Sector 2; 

- art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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      În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  precum şi al art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din 

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

ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului ale documentaŃiilor de urbanism prevăzute în Anexele nr.1 şi 2 ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, cuprinzând în total 7 poziŃii. 

                (2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

                (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele nr.1 şi 2 reprezintă regulament de 

urbanism şi dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaŃii de construire eliberată conform 

legislaŃiei în vigoare. 

 

    Art.2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

           Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

                    (2)  Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.114 

Bucureşti, 24.09.2013 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

24.09.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate si pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 
Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 
www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 
H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea unei părŃi  din imobilul situat în Bucureşti, şos. 
Ştefan cel Mare nr. 7 – 9, Sector 2 aflat în domeniul public al statului, din  administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne, în administrarea Consiliului Local al  
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 
Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiŃiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, întrunit în şedinŃă extraordinară, astăzi, 27.09.2013; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României pentru 
trecerea unei părŃi  din imobilul situat în Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 7 – 9, Sector 2 aflat în 
domeniul public al statului, din  administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în administrarea Consiliului 
Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

Analizând: 
         - Raportul de specialitate nr. 55803/16.09.2013 întocmit de către DirecŃia 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 RelaŃii 
InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
        - Adresa Clubului Sportiv Dinamo înregistrată la Cabinetul Primarului Sectorului 2 sub nr. 1097 din 
data de 19.09.2013; 
        - Încheierea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti nr. 40217/2013 pronunŃată în 
Dosarul nr. 40217/27.08.2013, precum şi art. 867 şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 
        - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
        - Hotărârea Guvernului României nr. 491/2013 privind transmiterea unei părŃi dintr-un imobil aflat în 
domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Consiliului 
Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
       - DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 2137/30.07.2013 privind constituirea Comisiei de preluare – 
primire a unei părŃi din imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 
Afacerilor Interne situat în Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 7 – 9, Sector 2; 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art.1. (1) Se solicită Guvernului României trecerea unei părŃi din imobilul situat în incinta Clubului 
Sportiv Dinamo din Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, Sector 2, în suprafaŃă totală de 2850 mp 
teren, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în vederea întregirii suprafeŃei de 
teren prevăzută în H.G.R. nr. 491/2013 pentru realizărea obiectivului de investiŃii „Sală de lupte şi 
gimnastică”. 
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                   (2) Datele de identificare ale imobilului sunt cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 ce cuprind un 
număr de 2 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. (1)  Imobilul menŃionat la art. 1 face parte din domeniul public al statului şi se transmite în 
folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale de InvestiŃii „C.N.I.” S.A. pe toată durata realizării obiectivului “Sală 
de lupte şi gimnastică”, conform H.G.R. nr. 491/2013. 

         (2) Schimbarea destinaŃiei imobilului atribuit, atrage revocarea dispoziŃiilor prezentei 
hotărâri. 

 
Art.3.  Predarea imobilului atribuit în folosinŃă gratuită se va face pe bază de protocol încheiat 

între Consiliul Local al Sectorului 2 şi Compania NaŃională de InvestiŃii „C.N.I.” S.A. 
 
Art.4. Beneficiarul se obligă să asigure lucrările de sistematizare pe verticală a amplasamentului 

precum şi suprafeŃele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi 
racordurile pentru utilităŃi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), aferente construcŃiei, până la limita 
amplasamentului şantierului. 

 
Art.5. (1) După efectuarea recepŃiei la terminarea lucrărilor, Compania NaŃională de InvestiŃii 

„C.N.I.” S.A. va preda Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe baza de protocol, 
terenul şi obiectivul de investiŃii realizat. 

            (2) Protocolul va cuprinde în mod explicit şi imperativ obligativitatea transmiterii cu titlu 
gratuit a obiectivului de investiŃii cu destinaŃia „Sală de lupte şi gimnastică” de la Compania NaŃională de 
InvestiŃii „C.N.I.” S.A. către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

           (3)  După predarea - preluarea investiŃiei, beneficiarul se angajează să întreŃină construcŃia 
„ Sală de lupte şi gimnastică” pe perioada ei de funcŃionare. 

 
Art.6. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
Art.7 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
         (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate  la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.115 

Bucureşti, 27.09.2013 

 

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

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 

27.09.2013 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Anexele se comunică instituŃiilor interesate si pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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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 şedinŃă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 

26.09.2013 – 26.10.2013 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere referatul Secretarului sectorului 4; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 39 alin 1 lit „a” din Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare a 

Consiliului Local aprobat prin HCLS4 nr. 13/2004, precum şi ale art. 35 alin.1 şi 81 alin. 2 lit. „a” din 

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

locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic- Se alege domnul MUNTEAN Ioan-Mircea în funcŃia de preşedinte de şedinŃă al 

Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 26.09.2013-31.10.2013. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.08.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 139/26.09.2013 
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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 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2013 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a primarului  Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate al DirecŃiei economice privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 

nr. P.4.2./ 2973 / 24.09.2013;   

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

 Luând în considerare prevederile : 

 - art.19 alin.(2) şi ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale modificată şi 

completată ; 

 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/ Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată : 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la partea de 

venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă de 496 007 mii lei, conform anexei nr.1. 

 Art. 2 . Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează : 

 - Formularul 11 – Anexa nr. 2 – Bugetul centralizat al unităŃii administrat-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole ;  

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.2 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi 

paragrafe;  

   Art. 3. Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 4, la valoare de 496 007 mii lei, atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform anexelor : 

 - Anexa 3  - 49.02. Buget local 

 - Anexa 3.1  - capitol bugetar 51.02  - Autoritati publice  

 - Anexa 3.1.1 - cap.51.02.01  - AutorităŃi executive şi legislative 

 - Anexa 3.1.1.1   - cap.51.02.01.03  - A.S.L.G.; 

 - Anexa 3.1.1.2   - cap.51.02.01.03P - Primăria Sector 4; 

 - Anexa 3.2  - cap.55.02  - Dobanzi 

 - Anexa 3.3  - capitol bugetar 61.02  - Ordine publică şi siguranŃă naŃională  

 - Anexa  3.3.1 - cap.61.02.03.04   - PoliŃie locală Sector 4 

    - Anexa 3.4  - capitol bugetar 65.02  - ÎnvăŃământ total 

 - Anexa 3.4.1 - cap.65.02.01               - centralizator 
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 - Anexa 3.4.2 - cap.65.02.02  - A.S.L.G. 

 - Anexa 3.4.3. - cap.65.02.03.01  - ASLG 1 

 - Anexa 3.4.4 - cap.65.02.03.02  - ASLG 2 

 - Anexa 3.4.5 - cap.65.02.03 US 1 - UnităŃi şcolare 

 - Anexa 3.4.6 - cap.65.02.03 US 2 - UnităŃi şcolare 

 - Anexa 3.4.7 - cap.65.02.04   - ASLG 2 

 - Anexa 3.4.8 - cap.65.02.04 US2 - UnităŃi şcolare 

 - Anexa 3.4.9 - cap.65.02.07.04  - ASLG 

 - Anexa 3.4.10 - cap.65.02.07.04 US - UnităŃi şcolare 

 - Anexa 3.5   - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa  3.5.1 - cap.67.02.03   - Servicii culturale 

 - Anexa  3.5.1.1 - cap.67.02.03.30 - Alte Servicii Culturale – Centrul Cultural Nicolae Balcescu 

  - Anexa  3.5.1.2   - cap.67.02.05     -  Servicii recreative şi sportive 

 - Anexa  3.5.1.3  - cap.67.02.05.03 P  - ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone Verzi 

 - Anexa 3.6   - capitol bugetar 68.02   - Asigurări şi asistenŃă socială  

  - Anexa 3.6.1     -  cap.68.02. AS  - AsistenŃă socială 

  - Anexa 3.6.1.1   - cap.68.02.05   -  AsistenŃă socială în caz de boli si invaliditate 

  - Anexa 3.6.1.1.1   - cap.68.02.05.02   -  AsistenŃă socială în caz de invaliditate 

 - Anexa 3.6.1.2 - cap.68.02.AS.06  -  AsistenŃă socială pentru familie şi copii  

          -Anexa 3.6.1.2.1 - cap.68.02.AS.06.01 -  AsistenŃă socială pentru familie şi copii  

  - Anexa 3.6.1.2.2   - cap.68.02.AS.06.56   -  Proiecte 

 - Anexa 3.6.1.3 - cap.68.02.11.2  -  Creşe 

  - Anexa 3.6.1.4 - cap.68.02.AS.15  - Ajutor social 

  -  Anexa 3.6.1.4.1- cap.68.02.AS.15.01 - Ajutor social 

 - Anexa 3.6.1.5 - cap.68.02.AS.50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenŃei sociale 

 - Anexa 3.7   - capitol bugetar 70.02  - LocuinŃe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa  3.7.1 - cap 70.02.03   -  LocuinŃe servicii şi Dezvoltare Publică; 

 - Anexa  3.7.1.1 - cap 70.02.03.30   -  Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor; 

  - Anexa 3.7.1.2   -  cap..70.02.03.30 BS   -  Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor; 

  - Anexa 3.7.1.3   - cap 70.02.50    -  Alte servicii în domeniile locuinŃelor, serviciilor şi dezvoltării 

comunale. 

  - Anexa 3.8  - capitol bugetar 74.02  -  ProtecŃia Mediului  

 - Anexa  3.8.1 - cap 74.02.05  -  Salubritate şi gestiunea deşeurilor; 

 - Anexa  3.8.1.1 - cap 74.02.05.01  -  Salubritate; 

 - Anexa 3.9   - capitol bugeta 84.02   -  Transporturi 

 - Anexa 3.9.1 - cap.84.02.03   -  Transport rutier 

 - Anexa 3.9.1.1 - cap.84.02.03.03   -  Străzi 

 Art. 4. Se aprobă Listele de investiŃii aferente bugetului propriu al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucuresti, precum şi pentru unităŃile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

  - anexa nr.4  ,,Lista de investiŃii a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti „ în valoare de 

373 108 617,42 lei  
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  -  anexa nr.5 „Lista de investiŃii a PoliŃiei Locale Sector 4 în valoare de 475 mii lei” 

  - anexa nr.6  „Lista de investiŃii a D.G.A.S.P.C. Sector 4” în valoare de 6 390,67mii lei” 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia 

Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către instituŃiile publice 

implicate, conform competenŃelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-

Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.09.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 140/26.09.2013 
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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 instituirea unor taxe speciale pentru eliberarea certificatului fiscal, efectuarea de 

operaŃiuni fiscale precum şi eliberarea  de copii de pe documentele aflate în arhiva DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

Luând în consideraŃie Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 4 (D.G.I.T.L. S.4) nr. 12515/21.08.2013 

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

În temeiul prevederilor art. 282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal şi prevedrile Hotărârea 

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

Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziŃiilor art. 45 alin. 2 coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. „d” din Legea nr.215/2001 a 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă instituirea taxei de urgență în cuantum de 30 de lei pentru persoane fizice/pfa şi 

50 de lei pentru persoane juridice, pentru orice operațiune fiscală pe care un contribuabil o solicită a fi 

efectuată într-un termen mai scurt (de urgență) decât cel prevăzut de legislația în vigoare. 

Art. 2. Se aprobă instituirea taxei de urgență în cuantum de 100 de lei pentru persoane fizice/pfa  

si 200 de lei pentru persoane juridice, pentru mai multe operațiuni fiscale care în mod obișnuit se 

efectuează separat și pe care contribuabilul sau imputernicitul le solicită a fi efectuate cumulat 

(concomitent sau succesiv).  

Art. 3. Eliberarea documentelor se va face conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă instituirea taxei pentru eliberarea de copii de pe documentele aflate în arhiva 

D.G.I.T.L.S.4 în cuantum de 0,50 lei pentru fiecare pagină. 

Art. 5. Prezenta hotărâre de consiliu se aplică începând cu data 01.01.2014. 

Art. 6. Încasarea taxelor prevăzute la art. 1, 2 şi 4 se face prin caseria Direcției Generale de 

Impozite și Taxe Locale Sector 4. 

Art. 7. Secretarul Sectorului 4 și DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri, conform competenŃelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.09.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 141/26.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Muncipiului Bucureşti 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 transmiterea către membrii Consiliului Local al Sectorului 4 a anexelor la proiectele de 

hotărâre propuse pe ordinea de zi în format electronic 

 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Văzând Raportul de specialitate nr. S.2/702/05.09.2013 întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul 

Local, Documente-Electoral;  

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) coroborat cu art.81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 a  

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1  Se aprobă transmiterea către membrii Consiliului Local al Sectorului 4 a anexelor la 

proiectele de hotărâre propuse pe ordinea de zi în format electronic (prin e-mail), în situaŃia în care 

volumul acestora este mare. 

  

Art. 2 Secretarul Sectorului 4 şi Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral, împreună 

cu consilierii aleşi, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.09.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 142/26.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 27/27.09.2012 privind numirea 

reprezentanŃilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de AdministraŃie ale unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4 
 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând în considerare Referatul de specialitate nr. 307/17.09.2013, întocmit de Secretarul 

Sectorului 4; 

 łinând cont de adresa Şcolii Gimnaziale nr. 194 nr. 2975/11.09.2013, înregistrată la Cabinet 

Secretar cu nr. 313/13.09.2013 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 27/27.09.2012, privind numirea 

reprezentanŃilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de AdministraŃie ale unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar şi special de stat din sectorul 4, completată cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4  

nr. 25/28.02.2013;  

 În baza prevederilor art. 96 alin.(2) lit „c” din Legea nr. 1/2011 a educaŃiei naŃionale; 

 Potrivit art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit. ,,j’’ din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, modificată şi completată; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Cu data prezentei se aprobă ca domnul Delegeanu Dan Bogdan să facă parte din Consiliul 

de AdministraŃie al Şcolii Gimnaziale nr. 194, Marin Sorescu , ca reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 4 

Art.2. Primarul Sectorului 4 va desemna un reprezentant propriu în Consiliul de AdministraŃie, 

constituit la nivelul Şcolii Gimnaziale nr. 194 Marin Sorescu  Sector 4, prin dispoziŃie 

Art.3. Secretarul Sectorului 4, AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 şi 

reprezentantul numit vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor legale. 

 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.09.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 143/26.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea componentei Comisiei de Evaluare Persoane cu Handicap AdulŃi Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Referatul de Specialitate cu 

nr.119173/13.09.2013 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 cu nr.12/25.02.2010; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii de Guvern nr.430/2008 privind Metodologia de Organizare 

şi FuncŃionare a Comisiei de Evaluare;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.,,n’’ din Legea nr.215/2001 

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

  

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Începând cu data prezentei Doamna Petrescu Ana Cristina – psiholog în cadrul Comisiei de 

Evaluare Persoane cu Handicap AdulŃi Sector 4 va fi înlocuită de către Doamna Lepădat Ana Maria – 

psiholog; 

Art.2. În temeiul dispoziŃiilor art. 1, se aprobă componenŃa nominală a Comisiei de Evaluare 

Persoane cu Handicap AdulŃi după cum urmează: 

- Dr. Laura Maria Molea – Preşedinte Comisie –Medic primar expertiză medicală a capacităŃii de 

muncă 

- Dr. Mihaela Ulican- membru comisie – medic specialist medicină de familie 

- Carmen Mirabela Calota- membru comisie-asistent social principal 

- Mariana Armean – membru comisie –reprezentant ONG 

- Lepadat Ana-Maria – membru comisie – psiholog; 

 Art.3. Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Generala de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 

precum şi Comisia de Evaluare Persoane cu Handicap AdulŃi, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.09.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 144/26.09.2013 
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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 desemnarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat din 

Sectorul 4, care vor funcŃiona ca ordonatori terŃiari de credite 

 

Consiliul Local Sector 4 

 Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând act de Referatul de specialitate Nr. 3854/16.09.2013, întocmit de AdministraŃia Şcolilor, 

Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4. 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 3 lit. (e) şi art. 97 alin. 2 lit. b), art. 110 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 

1/2011 – Legea EducaŃiei NaŃionale cu modificările şi completările ulterioare; art. 20 din Legea nr. 

500/11.06.2002 privind finanŃele publice, cu modificările şi completările ulterioare; art. 21, art. 22 şi art. 32 

alin. 7), alin. (8), alin. (9) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 9/31.01.2013 privind organizarea reŃelei 

şcolare a unităŃilor de învăŃămât preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziŃiile prevăzute la art.45 alin.(1) şi art.81 alin (2) lit. ,,j” şi alin.(4) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 – Începând cu data de 01.11.2013 unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat din Sectorul 

4 al Municipiului Bucureşti enumerate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor funcŃiona ca ordonatori 

terŃiari de credite; 

 Art.2 – În termen de 30 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, directorii unităŃilor de 

învăŃământ din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, neîregistrate fiscal, vor completa şi depune la 

AdministraŃia Financiară Publice Sector 4 din str. CuŃitul de Argint, nr.4, Sector 4, formularul “010” – 

declaraŃia de înregistrare fiscală (în două exemplare) însoŃită de actul de înfiinŃare şi/sau actul de 

funcŃionare şi/sau actul de spaŃiu în vederea obŃinerii certificatului de înregistrare fiscală a unităŃii şcolare; 

 Art.3 – Prevederile prezentei hotărâri va fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, 

Secretarul Sectorului 4, AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4, Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti precum şi toŃi directorii unităŃilor de învăŃămât preuniversitar de stat nominalizate în 

anexă, conform competenŃelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.09.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 145/26.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Buucreşti 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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 
CONCESIONARE TEREN ÎN VEDEREA EXTINDERII UNEI PARCARI ACOPERITE, pe un teren 
proprietatea d-lui NEACSU LAZĂR, în suprafaŃă de 464,0 mp. şi teren proprietate privată mun 

Bucureşti în suprafaŃă de 149,0mp situat în cal.VĂCĂREŞTI nr.460-462, sector 4 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 
 
Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 
Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 
Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 
łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată în 2004, cu modificarile şi completările ulterioare; 
În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  
Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru concesionare teren în vederea extinderii unei 
parcări acoperite pe un teren situat în cal. VĂCĂREŞTI NR.460-462. 
Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 
suprafaŃă de 464,0 mp şi teren proprietate privată mun. Bucureşti în suprafaŃă de 149,0mp.  
Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 
Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de urbanism este de 2 ani . 

(2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 
26.09.2013. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
Ioan-Mircea MUNTEAN 

 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr. 146/26.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 

LOCUINłE COLECTIVE, pentru teren proprietatea SC ARMONIE INVESTIłII SRL, în suprafaŃă de 

7597, 0 mp lot 1, situat în Intrarea Urcuşului nr. 23 - 27, 31- 33, sector 4 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 ; 

 
 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat 

de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei Sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

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

construcŃii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2 lit. „i” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinŃe colective pentru teren situat în Intrarea 

Urcuşului nr. 23 - 27, 31- 33. 

Art.2 Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este proprietate persoană juridică în 

suprafaŃă de 7597,0 mp lot 1. 

Art.3 Prezenta DocumentaŃie regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art.4 (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de urbanism este de 2 ani. 

         (2) DocumentaŃia de Urbanism de tip PUD aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.09.2013. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 
 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 147/26.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea de 

LOCUINłĂ UNIFAMILIALĂ, BIROURI ŞI SPAłII COMERCIALE pe un teren proprietatea SC DOVA 

COM în suprafaŃă de 381,88 mp, situat în Intrarea CIURULUI nr.18, sector 4 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 
Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

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

construcŃii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinŃă unifamilială, birouri şi spaŃii comerciale pe 

un teren situat în Intrarea Ciurului nr.18. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este proprietate persoană juridică, în 

suprafaŃă de 381,88mp.  

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de urbanism este de 2 ani . 

(2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.09.2013. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 
 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 148/26.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 

LOCUINłĂ P+1E+M, pe un teren proprietatea dnei. DINU ANCA, în suprafaŃă de 94,88 mp., situat 

în str. Baba Voica nr.3, sector 4 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 
Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

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

construcŃii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000 cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu cu funcŃiunea locuinŃă pe un teren situat în Str. Baba Voica 

nr.3 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaŃă de 94,88mp.  
Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de urbanism este de 2 ani . 

(2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.09.2013. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 
 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 149/26.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 

SPAłIU COMERCIAL P+1, pe un teren proprietatea dlui. COLAC ANDREI, în suprafaŃă de 207,09 

mp., situat în bd. Gheorghe Şincai nr. 2A, sector 4 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 
Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

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

construcŃii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare;  

În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru functiune spaŃiu comercial pe un teren situat în bd. 

Gheorghe Şincai nr. 2A. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaŃă de 207,09 mp. 
Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de urbanism este de 2 ani . 

(2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.09.2013. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 
 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 150/26.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 

CĂMIN STUDENłESC S+D+P+8E, pe un teren proprietatea UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU, în 

suprafaŃă de 5214,22 mp., situat în bd. Gheorghe Şincai nr. 16, sector 4 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 
Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

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

construcŃii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare;  

În baza dispoziŃiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcŃiune locuit pe un teren situat în bd. Gheorghe 

Şincai nr. 16. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este proprietate privată a Municipiului 

Bucureşti, în suprafaŃă de 5214,22 mp, deŃinută în concesiune de Universitatea Titu Maiorescu.    
Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de urbanism este de 2 ani . 

(2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.09.2013. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 
 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 151/26.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃie definitivă cu funcŃiunea 

LOCUINłE Sp+P+4E, pe un teren proprietatea dlui. HALALAI TRAIAN FLORIN, în suprafaŃă de 

1494 mp. -lotul 2, situat în str. Drumul Binelui nr.8S, 8W, 8U, 8Y, 8F, str. Drumul Gilăului nr. 7B, 7K, 
7D, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 
 

Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃeneşti; 

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

construcŃii,  republicată în 2004, cu modificarile şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare;  

În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru functiune locuit pe un teren situat în Str. Drumul 

Binelui nr.8S, 8W, 8U, 8Y, 8F, str.Drumul Gilăului nr. 7B, 7K, 7D.  

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaŃă de 1494 mp-lotul 2.    

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de urbanism este de 2 ani . 

(2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.09.2013. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 
 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 152/26.09.2013 
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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 înfiinŃarea Centrului MultifuncŃional de Sănătate „Sfânta Ana” situat în  

str. Aliorului nr.6A 

 

 Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 łinând seama de Referatul de Specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4 nr.120067/23.09.2013; 

 Luând în considerate rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere prevederile hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.69/26.11.2012 privind aprobarea 

protocolului de colaborare încheiat de D.G.A.S.P.C.S.4 şi Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Carol 

Davila’’ având ca obiect acordarea de îngijire socio-medicală şi asistenŃă de medicină dentară de 

specialitate pentru persoanele cu nevoi speciale de pe raza Sectorului 4 precum şi cele ale hotărârii 

Consiliului Local Sector 4 nr.80/17.12.2012 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 4 în Administrarea Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 a imobilului 

situat în str. Aliorului nr. 6A Sector 4, compus din construcŃie şi teren; 

 Luând act de Protocolul nr. 119973 din data de 23.09.2013 încheiat între DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 şi Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila’’; 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.,,n’’ din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

 Consiliul Local Sector 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Începând cu data prezentei se aprobă înfiinŃarea Centrului MultifuncŃional de Sănătate 

„Sfânta Ana”, situat în str.Aliorului nr.6A, Sector 4 Bucureşti, ce va avea ca obiect de activitate acordarea 

de îngrijire socio-medicală şi asistenŃă de medicină dentară de specialitate pentru persoanele cu nevoi 

speciale de pe teritoriul Sectorului 4;  

 Art.2 Centrul menŃionat la art.1 nu are personalitate juridică şi se află sub coordonarea DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 şi va funcŃiona potrivit Protocolului nr. 

119973 din data de 23.09.2013 încheiat între DirecŃia Generală de AsistenŃă Sociale şi ProtecŃia Copilului 

Sector 4 şi Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila’’. 

 Art.3 Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4 şi Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila’’ vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.09.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 153/26.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Organigramei, a Statului de FuncŃii şi a Regulamentului de Organizare şi 

FuncŃionare ale DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sectorul nr. 6535/ 18.09.2013; 

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

łinând cont de prevederile Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice nr.284/2010 şi a prevederilor O.U.G. nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din 

sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri 

fiscal-bugetare; 

În temeiul O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcŃionare serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.1, art. 81 alin. (2), lit. e) din Legea 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei, a Statului de FuncŃii şi a Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4, conform anexelor nr.1, 2 şi 3. 

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

 Art.3. Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.09.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 154/26.09.2013 

 

 

Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 
HOTĂRÂRE 

privind completarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 
al PoliŃiei Locale Sector 4 pentru Compartimentul Control Sanitar cu atribuŃii referitoare la 

aplicarea măsurilor ce vizează asigurarea condiŃiilor de viaŃă şi bunăstare a animalelor fără 
stapân, precum şi pentru protecŃia persoanelor împotriva apariŃiei şi răspândirii bolilor 

transmisibile de la animale la om, inclusiv cauzarea de suferinŃe fizice şi psihice 
 

Consiliul Local al Sectorului 4, 
 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 
 Analizând Referatul de specialitate nr.699/12.09.2013 al PoliŃiei Locale Sector 4 – DirecŃia 
InspecŃie şi Control – Compartimentul Control Sanitar; 
 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; 
 Având în vedere prevederile Legii nr.155/2010 privind înfiinŃarea PoliŃiei Locale; 
 łinând cont de prevederile Legii nr.205/2004 privind protecŃia animalelor, cu modificările şi 
completărilor ulterioare şi ale O.U.G.nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 
fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziŃiilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 a administraŃiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă completarea atribuŃiilor din Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al PoliŃiei 
Locale Sector 4, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 64/28.03.2013, pentru 
Compartimentul Control Sanitar, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 
vederea aplicării măsurilor ce vizează asigurarea condiŃiilor de viaŃă şi bunăstare a animalelor fără stăpân 
de pe teritoriul sectorului 4, precum şi pentru protecŃia persoanelor împotriva apariŃiei şi răspândirii bolilor 
transmisibile de la animale la om, inclusiv cauzarea de suferinŃe fizice şi psihice.  

Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Directorul General al PoliŃiei Locale Sector 
4, prin compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 
competenŃelor. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 
26.09.2013. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
Ioan-Mircea MUNTEAN 

 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr. 155/26.09.2013 
 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind crearea unei structuri specializate în vederea gestionării animalelor fără stăpân de pe 

teritoriul Sectorului 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

Văzând Referatul de specialitate nr.700/12.09.2013 al PoliŃiei Locale Sector 4 – DirecŃia InspecŃie 

şi Control – Compartimentul Control Sanitar; 

Luând act de Expunerea de motive întocmită de Primarul Sectorului 4, precum şi rapoartele 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; 

Avand în vedere prevederile Legii 155/2010 privind înfiinŃarea PoliŃiei Locale ; 

łinând cont de prevederile art.1,2 si următoarele din O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza Legii  nr.205/2004 privind protecŃia animalelor, cu modificările şi completărilor ulterioare; 

În temeiul dispoziŃiilor cuprinse în art.45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit.h, lit.j şi alin.4 din Legea   

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 (1) Începând cu data prezentă, se aprobă înfiinŃarea unei structuri specializate pentru 

gestionarea animalelor fără stapân care se află/ circulă liber pe teritoriul Sectorului 4.  

    (2) Această structură va funcŃiona în subordinea DirecŃiei InspecŃie şi Control din cadrul 

PoliŃiei Locale Sector 4. 

Art.2 Se aprobă Regulamentul privind activităŃile desfăşurate de către structura specializată 

descrisă la art.1, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă alocarea fondurilor necesare pentru dotarea noii structuri cu mijloace de 

transport adecvate şi alte mijloace specifice necesare bunei desfăşurări a acestei activităŃi, conform 

Anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4  Procedura de revendicare şi adopŃie a animalelor fără stăpân se va face în conformitate cu 

prevederile exprese existente în actele normative de specialitate. 

Art.5 Ordonatorul pricipal de credite, Secretarul Sectorului 4, împreună cu Aparatul de 

specialitate al PoliŃiei Locale Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.09.2013. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 156/26.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcŃii  

ale PoliŃiei Locale Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Analizând referatul de specialitate nr.902/16.09.2013 al PoliŃiei Locale Sector 4 – Serviciul 

Resurse Umane, Evaluare, SSM; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; 

Având în vedere prevederile Legii nr.155/2010 privind înfiinŃarea PoliŃiei Locale sector 4; 

În temeiul dispoziŃiilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 a administraŃiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 (1) Se aprobă modificarea Organigramei şi Statului de funcŃii ale PoliŃiei Locale Sector 4, 

conform anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta horărâre. 

(2) Numărul total de funcŃii al PoliŃiei Locale Sector 4 este de 350, din care: 37 funcŃii de 

conducere şi 313 funcŃii de execuŃie. 

(3) Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al PoliŃiei Locale Sector 4, conform noii structuri 

aprobate se va supune aprobării în următoarea şedinŃă ordinară a Consiliului Local Sector 4, programată 

pentru luna octombrie 2013. 

Art.2 Directorul General al PoliŃiei Locale Sector 4, prin compartimentele de specialitate, va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.09.2013. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ioan-Mircea MUNTEAN 
 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 157/26.09.2013 

 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea 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 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Economice; 

    łinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale O.G. nr. 17/2013 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, ale 

Ordinului nr. 1353 al viceprim-ministrului, ministrului finanŃelor publice, de aplicare a prevederilor art. 64 

alin. (3) - (17) din O.G. nr. 17/2013; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe 

anul 2013 în sumă de 855.848,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 847.163,00 mii lei la venituri, conform 

Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01. 

         Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari de 

credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 
 

Nr.: 133  

Data: 12.09.2013 

 

 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea 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 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Economice; 

    łinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale O.G. nr. 17/2013 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, ale 

Ordinului nr. 1353 al viceprim-ministrului, ministrului finanŃelor publice, de aplicare a prevederilor art. 64 

alin. (3) - (17) din O.G. nr. 17/2013; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea  nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe 

anul 2013 în sumă de 855.848,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 847.163,00 mii lei la venituri, conform 

Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01. 

         Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari 

de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                       Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 134 

Data: 26.09.2013 

 

 

 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea 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 şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Economice; 

    łinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale O.G. nr. 17/2013 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, ale 

Ordinului nr. 1353 al viceprim-ministrului, ministrului finanŃelor publice, de aplicare a prevederilor art. 64 

alin. (3) - (17) din O.G. nr. 17/2013; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe 

anul 2013 în sumă de 855.848,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 847.163,00 mii lei la venituri, conform 

Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01. 

          Art. 2. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2013, în sumă de 95.302,00 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei 

nr. II ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

          Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari 

de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 135 

Data: 26.09.2013 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind stabilirea tarifelor lunare minimale pentru închirierea terenurilor şi clădirilor aparŃinând unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 şi a tarifelor minimale pentru închiriere spaŃiu 

publicitar/panouri de publicitate în incinta unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere teren/clădiri aparŃinând unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat respectiv a modelului contractului de închiriere, panouri de publicitate în unităŃile de 

învăŃământ mai sus menŃionate precum şi stabilirea cotelor – parte din chirii pe care unităŃile de 

învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 o vor vira la bugetul local al Sectorului 6 

respectiv la Serviciul Public pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

          Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a educaŃiei naŃionale, Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 

571/2003  privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 5/2013 a bugetului de 

stat pe anul 2013, O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi recomandările CurŃii de Conturi a României – Camera de Conturi a Municipiului 

Bucureşti din Decizia nr. 8 din data de 09.01.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art. 1. Se aprobă tarifele lunare minimale pentru închirierea terenurilor şi clădirilor aparŃinând 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, conform Anexei nr. 1 ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art. 2. Se aprobă tarifele lunare minimale pentru închiriere spaŃiu publicitar/panouri de publicitate 

în incinta unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, conform Anexei nr. 2 ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art. 3. Se aprobă modelul contractului de închiriere teren/clădiri unităŃi de învăŃământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, conform Anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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          Art. 4. Se aprobă modelul contractului de închiriere panouri de publicitate în unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, conform Anexei nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

          Art. 5. Se aprobă modelul cererii de închiriere ce trebuie întocmită de persoanele fizice/juridice ce 

doresc să închirieze spaŃii respectiv teren/clădire în unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat 

respectiv spaŃiu publicitar/panouri de publicitate în unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat de pe 

raza Sectorului 6, conform Anexei nr. 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6. Lunar după încasarea chiriei unitatea de învăŃământ în incinta căreia se află spaŃiul/terenul 

închiriat va vira o cotă de 50% din valoarea acesteia la bugetul local al Sectorului 6 respectiv la Serviciul 

Public pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6.   

 Art. 7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. Sector 6 nr. 100 din data de 

20.06.2013 îşi încetează aplicabilitatea.  

 Art. 8. (1) Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 136 

Data: 26.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂREA 

privind nominalizarea reprezentanŃilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile 

de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat, particular 

şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

 łinând 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 educaŃiei naŃionale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se nominalizează reprezentanŃii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraŃie ale 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti conform Anexei nr. 

1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se nominalizează reprezentanŃii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraŃie ale 

unităŃilor de învăŃământ 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 prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 

13/31.07.2012 privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraŃie 

a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, H.C.L. Sector 6 

nr. 40/28.02.2013 şi  H.C.L. Sector 6 nr. 76/16.05.2013. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 împreună cu persoanele 

nominalizate în Anexele nr. 1 şi nr. 2 şi conducerea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat, 

particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri conform competenŃelor legale. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 137 

Data: 26.09.2013 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă  

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 1.9; 

 În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege dl consilier Puşcaş Ionel în funcŃia de preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 3 

luni, până la data de 31.12.2013. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

     

Nr.: 138       

Data: 26.09.2013 

 

  



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2013 – 2014 din bugetul local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor 

Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate comun 

întocmit de conducerea Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi de Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de 

Dezvoltare şi Performanţă Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 Bucureşti pentru perioada 2011 - 2018, de H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea 

Strategiei  naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale, de prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 

292/2011 a asistenţei sociale, de prevederile art. 58 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei  naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare, de Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi 

Sportului cu nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Şcoală 

după şcoală”; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), d) şi f) şi alin. (6), precum şi cele ale art. 81 alin. 

(2) lit. d), j) şi n) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în anul şcolar 2013-2014 din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către 

Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Administraţia Şcolilor Sector 6 conform Anexei nr. 2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Consiliul Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6 va asigura plata resursei 

umane implicate în proiectul “Şcoală după şcoală”. Categoriile de resurse umane ce pot fi retribuite 

sunt prevăzute în art. 13 din Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului cu nr. 

5349/2011 privind aprobarea metodologiei de Organizare a programului “Şcoală după şcoală”.  
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Suma maximă alocată nu poate depăşi în lunile de desfăşurare a programului, 5% din fondul de 

salarii aferent unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 implicate în program.  

 Art. 4. Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor asigura masa pentru maxim 4000 de elevi din clasele primare şi secundare 

din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 după cum urmează: 

a) Administraţia Şcolilor Sector 6 prin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 6 dotate conform legislaţiei în vigoare va asigura masa pentru un număr de maxim 2000 

de elevi în limita sumei de    2 300 000 lei, cheltuieli necesare funcţionării programului “Şcoală după 

şcoală”; 

b) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 va asigura masa pentru 

un număr de maxim 2000 de elevi în limita sumei de    2 300 000 lei, cheltuieli necesare funcţionării 

programului “Şcoală după şcoală”. 

 Art. 5. Elevii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 6 care nu pot organiza, 

din motive obiective programul „Şcoală după şcoală”, pot fi incluşi în acest program la o altă unitate 

de învăţământ din sector, la cererea părintelui/tutorelui legal, în baza adeverinţei de elev emisă de 

unitatea la care sunt înmatriculaţi, cu acordul Consiliului de Administraţie al unităţii primitoare”.  

 Art. 6. Toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 vor 

prezenta lunar Administraţiei Şcolilor Sector 6, până la sfârşitul lunii respective, situaţia ştatelor de 

plată (detaliat nume şi prenume şi suma alocată) aferentă activităţii personalului cuprins în 

programul “Şcoală după şcoală’’. 

 Art. 7. Plăţile efective ale ştatelor de plată de la articolul mai sus menţionat se vor face în luna 

următoare depunerii acestora după verificările efectuate de personalul desemnat de conducerea 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar Sector 6. 

 Art. 8. (1)  Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                  Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 139 

Data: 26.09.2013 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 6 

în vederea achiziŃionării terenului în suprafaŃă de 416 m2  situat în Municipiul Bucureşti, Str. Peştera 

Dâmbovicioara nr. 1A, Sector 6 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, precum şi raportul de 

specialitate al AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând cont de notificarea d-lui Jianu Marin şi d-nei Jianu Maria înregistrată la sediul AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6 cu nr. 2416 din data de 24.04.2013, notificarea d-lui Jianu Marin şi a d-nei Jianu Maria 

înregistrată la sediul AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 3103 din data de 16.05.2013 şi a referatului de 

opozabilitate nr. 3512/10.06.2012 a AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

 Luând în considerare extrasul de Carte Funciară nr. 70898 a Municipiului Bucureşti cu număr 

cadastral 8381 conform încheierii nr. 283293 din data de 29.07.2009, eliberată de Judecătoria Sector 6;  

 În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 cu modificările şi completările 

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

Legii nr. 213/1998 – privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii 

nr. 1/2011 privind educaŃia naŃională cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. f) şi j) din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se solicită Consiliului General al municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a 

Consiliului Local al Sectorului 6 să achiziŃioneze în numele şi pentru Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti imobilul situat în Municipiul Bucureşti Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 1A, Sector 6, teren în 

suprafaŃă de 416 m2 înscris în Cartea Funciară nr. 70898 a Municipiului Bucureşti cu număr cadastral 

8381 conform încheierii nr. 283293 din data de 29.07.2009, eliberată de Judecătoria Sector 6, trecerea în 

domeniul public şi darea acestuia  în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6. 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. Sector 6 nr. 101 din data de 

20.06.2013 îşi încetează valabilitatea.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 şi DirecŃia Economică din cadrul 

Primăriei Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 
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(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 140       

Data: 26.09.2013 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice pentru anul 2014 pentru Subdiviziunea 

Administrativ - Teritorială Sector 6 a Municipiului Bucureşti 

 

          łinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi de Raportul de specialitate al 

Serviciului Managementul Resurselor Umane; 

          Văzând Raportul Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

          Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile 

Ordinului Preşedintelui AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 7660/24.08.2006 privind aprobarea 

InstrucŃiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice;  

          łinând cont de proiectul Planului de ocupare a funcŃiilor publice pentru anul 2014 pentru 

Subdiviziunea Administrativ - Teritorială Sector 6 a Municipiului Bucureşti; 

          În temeiul dispoziŃiilor cuprinse la art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice pentru anul 2014 pentru Subdiviziunea 

Administrativ - Teritorială Sector 6 a Municipiului Bucureşti, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  Art. 2. În exercitarea atribuŃiilor, în funcŃie de cerinŃele şi bunul mers al instituŃiei, Primarul 

Sectorului 6 este împuternicit să facă modificări semestrial, cu înştiinŃarea AgenŃiei NaŃionale a 

FuncŃionarilor Publici, privind modalităŃile de ocupare a funcŃiilor publice, cu respectarea numărului total 

de posturi aprobate şi a normelor legale în vigoare. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Managementul Resurselor Umane şi aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform 

competenŃelor. 

           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 141 

Data: 26.09.2013 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de FuncŃii ale DirecŃiei 

de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al 

DirecŃiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6; 

 Văzând raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând cont de: 

-  prevederile O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;  

- prevederile art. 3 şi art. 4 din O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 

funcŃionalităŃii administraŃiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la 

instituŃiile şi autorităŃile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori 

a Ministerelor; 

- adresa nr. 179/04.01.2013 emisă de InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti înregistrată la 

Primăria Sectorului 6 sub nr. 736/10.01.2013. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Legii cadru nr. 284/2012 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice; 

 În baza art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.  Se aprobă Organigrama şi Statul de funcŃii ale DirecŃiei de Administrare a Fondului Locativ 

Sector 6 conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 

6 să facă modificări, detaşări, permutări de posturi între compartimente ori de câte ori este nevoie, cu 

respectarea numărului total de posturi. 

 Art. 3.  Începând cu data aprobării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 

6 nr. 71/2013 privind aprobarea Organigramei şi Statului de FuncŃii ale DirecŃiei de Administrare a 

Fondului Locativ Sector 6. 

 Art. 4.  În termen de 60 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, DirecŃia de Administrare a Fondului 

Locativ Sector 6 va supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 6, Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare adaptat noii organigrame. 
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 Art. 5. (1)  Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 

 
Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 142 

Data: 26.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂREA 

privind actualizarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului de investiŃii: 

 “Reabilitare sistem rutier strada MOISE CONSTANTIN” 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

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

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. i), precum şi ale art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului de investiŃii 

“Reabilitare sistem rutier, strada Moise Constantin” şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi prezentaŃi în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiŃii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiŃii evidenŃiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 litera C 

cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiŃii.        

          Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economică vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, conform competenŃelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Constantin Moisă                                                                 Secretarul Sectorului 6, 
 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 143 

Data: 26.09.2013 

 

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