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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

DISPOZIŢIE  

Nr. 438 din 04.04.2014 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 

1982/1/19.03.2014; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a 

funcţionarilor publici şi al Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice; 

 Pentru punerea în aplicarea a Ordinului nr. 946/2005, republicat, pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile 

publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,(r2) cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 61 alin. 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE: 

 

 Art. 1. Începând cu data prezentei se aprobă Codul de conduită etică profesională al 

funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, 

conform Anexei* care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

 Art. 2. Pentru aducerea la cunoştinţa salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General a prevederilor Codului de conduită etică profesională se vor întocmi rapoarte de 

instruire conform sistemului de management integrat. 

 

 Art. 3. Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, iar Direcţia Administraţie Publică va asigura comunicarea 

acesteia. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

 Tudor TOMA 

 

 

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

  

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

 Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 447 din 07.04.2014 

 

Privind stabilirea coeficientului de indexare a chiriilor pentru spaţii cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

pentru trimestrul II 2014 

 

 Având în vedere referatul Direcţiei Venituri nr. 4035/31.03.2014; 

 

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

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

aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti precum şi abrogarea Hotărârii 

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

 

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

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE: 

 

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

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul II 2014 se va indexa cu 

1,52% faţă de cel aferent trimestrului I 2014, potrivit anexei care face parte integrantă din dispoziţie. 

  

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

Administraţiei Fondului Imobiliar şi tuturor unităţilor care administrează spaţii cu altă destinaţie decât 

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

indexare aferent trimestrului II 2014. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TOMA TUDOR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

Direcţia Generală Economică 

Direcţia Venituri 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA NR.  477 DIN 07.04.2014 A PRIMARULUI  

GENERAL PRIVIND INDEXAREA CHIRIILOR PENTRU SPAŢII CU ALTĂ  

DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ AFLATE ÎN  

ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI  

BUCUREŞTI, PENTRU TRIMESTRUL II 2014 

 

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

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul II 2014 este de 1,52% faţă de nivelul 

chiriilor stabilite în trimestrul I 2014 potrivit următorului calcul : 

 
 
 
 
 

- procente - 

 

Număr 

curent 

Indicele preţurilor de consum 

pentru luna Decembrie-2013 

faţă de Noiembrie -2013 

Indicele preţurilor de consum pentru 

luna Ianuarie-2014  

faţă de Decembrie-2013 

Indicele preţurilor de consum pentru luna 

Februarie - 2014 

faţă de Ianuarie - 2014 

 

1. 

 

100,33 

 

100,85 

 

100,33 

  

  

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

 

 100,33%x100,85%x100,33%=101,52% – 100% = 1,52% 
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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr. 484 din 15.04.2014 

 

 Având în vedere referatul Direcţiei Asistenţă Tehnică şi Juridică nr. 988 din data de 

08.04.2014; 

 În conformitate cu prevederile art. 5 (1) şi (2) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, actualizată, art 10 (2) din H.G. nr. 123/ 2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, precum şi H.C.G.M.B. nr. 305/ 2013; 

 În temeiul art. 61 şi art 68 (1) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală , 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

D I S P U N E: 

 

 Art. 1 — Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică va face public, din oficiu, următoarele informaţii 

de interes public: 

 

(1) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului 

Bucureşti, conform Anexei nr. 1; 

(2) Structura organizatorică, programul de funcţionare, programul de audienţe al Primăriei 

Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 2; 

(3) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Bucureşti, 

conform Anexei nr. 3; 

(4) Coordonatele de contact ale Primăriei Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 4; 

(5) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al Primăriei Municipiului Bucureşti, conform 

Anexei nr. 5; 

(6) Programele şi strategiile Primăriei Municipiului Bucureşti, prin direcţiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General, conform Anexei nr. 6; 

(7) Lista cuprinzând documentele de interes public, conform Anexei nr. 7; 

(8) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi /sau gestionate, potrivit legii, 

conform Anexei nr. 8; 

(9) Lista actelor normative aplicabile desfăşurării activităţii direcţiilor din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 9; 

(10) Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se consideră 
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vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, conform 

Anexei nr. 10. 

 

 Art. 2 — Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică va publica anual şi va actualiza buletinul 

informativ cuprinzând anexele 1-10 în baza informaţiilor comunicate de către direcţiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General. 

 

 Art. 3 — Accesul la informaţiile de interes public, comunicate din oficiu se realizează prin: 

 

a) afişare la sediul instituţiei; 

b) publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti şi pe pagina de internet proprie; 

c) consultarea la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, în spaţii destinate în acest sens. 

 

 Art. 4 — Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică va elabora şi va publica raportul anual privind 

accesul la informaţiile de interes public, întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 123/2002 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public. 

 

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

respectarea prevederilor art. 7 şi 12 din Legea nr. 544/2001, având obligaţia să identifice şi să 

actualizeze informaţiile care sunt exceptate de la accesul liber, potrivit legii. 

 

 Art. 6 — Anexele nr. 1*- 10* fac parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

 Art. 7 — La data intrării în vigoare a prezentei, prevederile Dispoziţiei nr. 196/2012 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 8 — Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar general al 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Tudor TOMA 

 

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

 

  

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

   PRIMAR GENERAL 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 519 din 22.04.2014 

 

 Având în vedere referatul nr. 363 din 10.04.14 al Direcţiei Generale Operaţiuni-Serviciul 

Managementul Calităţii; 

 În conformitate cu prevederile art. 40 punctele 1 şi 2 din Anexa nr. 2 la MCGMB nr. 305/2013, 

 În conformitate cu prevederile subcapitolului 4.1 din Standardul SR EN ISO 9001:2008 

Sisteme de management al calităţii; Cerinţe, 

 În baza prevederilor subcapitolului 2.2 şi subcapitolului 4.3 din Manualul de Management 

Integrat, cod MMI-PMB, versiunea în vigoare, 

 În temeiul prevederilor art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1:Se aprobă Lista Proceselor derulate în PMB aşa cum este prezentată în Anexa 1 Ia 

prezenta dispoziţie. 

 Art.2:Fiecare proces are un administrator de proces cu rol de proiectare/ perfecţionare proces.  

 Art.3:Dispoziţia Primarului General nr. 112/02.02.2012 îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art.4:Reprezentantul Managementului şi toate compartimentele funcţionale din cadrul 

Primăriei Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar general al 

Municipiului Bucureşti 

 TOMA TUDOR  

 

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

Secretar General 

 

NOTĂ 

pentru îndreptarea erorii materiale din 

Anexa la Hotărârea C.G.M.B nr. 57/2014 privind aprobarea „Normelor metodologice în 

vederea atribuirii contractului de salubrizare stradală şi servicii pe raza sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti” 

 

Prin adresa nr. 1005.1/17.04.2014, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 

1394/6/18.04.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 1117/18.04.2014, Direcţia 

Generală Achiziţii - Direcţia Proceduri Achiziţii ne aduce la cunoştinţă că dintr-o eroare de 

tehnoredactare, în tot cuprinsul Anexei 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 57/2014, apare Legea nr. 

51/2006, modificată prin Legea nr. 187/2012 în loc de „modificată prin Legea nr. 204/2012". 

De asemeaea, în cuprinsul Art. 1, alin.4 din Anexa 1 în loc de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 a fost 

invocată din eroare H.C.G.M.B. nr. 206/2013, hotărâre care are ca obiect modificarea H.C.G.M.B. 

nr. 16/1994, referitoare la aprobarea normelor pentru avizarea, autorizarea, coordenarea şi execuţia 

lucrărilor de infrastructură pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Faţă de cele de mai sus, propunem îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul 

anexei 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 57/2014 privind aprobarea „Normelor metodologice în vederea 

atribuirii contractului de salubrizare stradală şi servicii de iarnă pe raza sectorului 5 al Municipiului 

Bucureşti, după cum urmează: 

-În tot cuprinsul
-
Anexei nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 57/2014, sintagma „Legea nr. 

51/2006, modificată prin Legea nr. 187/2012" se înlocuieşte cu sintagma „Legea nr. 51/2006, 

modificata prin Legea nr. 204/2012.‖ 

-Art. 1, alin. 4 din Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins: „La procedura de selecţie de oferte 

vor fi invitaţi să participe operatori economici specializaţi în domeniul salubrizării, cu respectarea 

prevederilor H.C.G.M.B. nr. 120/2010, privind Normele de salubrizare ale Municipiului Bucureşti.‖ 

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 alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 

29 aprilie 2014 - 28 iulie 2014 

 

 Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului Bucureşti; 

 Conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002 şi art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare 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 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 

 

 Articol unic - Se alege domnul consilier Ghiţă Richard – Vicenţiu în funcţia de preşedinte de 

şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 29 aprilie 2014 – 28 iulie 2014. 

 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 12,55. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.04.2014. 

Nr.69  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind includerea în Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 a sumelor aprobate de 

Guvernul României pentru implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a 

Municipiului Bucureşti, precum şi modificări în structura bugetului pe anul 2014 al unor instituţii de 

interes local 
 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice – Direcţia Buget; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) şi art. 45 (2) lit. a) din Legea administraţiei publice 

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă includerea în Bugetului Propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 a 

sumelor aprobate de Guvernul României pentru implementarea unui sistem de transport cu bicicleta 

în zona centrală a Municipiului Bucureşti precum şi modificările în structura bugetului pe anul 2014 

al unor instituţii de interes local, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă includerea modificărilor din anexa* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre în anexele la HCGMB 32 şi 47 din 2014 de aprobare a Bugetului propriu al Municipiului 

Bucureşti, buget iniţial, pe anul 2014. 

Art. 3 Se aprobă vărsămintele din secţiunea de funcţionare din bugetul local pentru finanţarea 

secţiunii de dezvoltare conform anexa 1.1.1 la HCGMB 32 şi 47 din 2014 de aprobare a Bugetului 

propriu al Municipiului Bucureşti - buget iniţial, pe anul 2014 cu modificările din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 
 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr. 70 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea situaţiilor financiare centralizate ale  

Municipiului Bucureşti - activitatea proprie - pe anul 2013 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. unic - Se aprobă situaţiile financiare centralizate ale Municipiului Bucureşti - activitatea 

proprie - pe anul 2013, conform anexelor 1* - 32* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.04. 2014 

Nr. 71 

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

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de încheiere  

a exerciţiului bugetar pe anul 2013 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 

 

 Art. unic - Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetului propriu al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2013, conform anexelor 1* – 8* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00 

. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.04. 2014 

Nr. 72 

 

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

  

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

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici, precum şi actualizarea 

devizelor generale aferente Studiului de fezabilitate revizuit, pentru Etapa 1 a proiectului „Finalizarea 

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

Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti‖ 

 

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

raportul de specialitate comun al Direcţiei Utilităţi Publice - Serviciul UIP Glina 2 şi Direcţiei Buget; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice, raportul Comisiei economice, buget, finanţe, 

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

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

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

cu acquis-ul comunitar pentru colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate – până în 2015; 

În baza prevederilor Memorandumului de Finanţare aferent Măsurii ISPA nr. 

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

622/16.05.2005 al Ministrului Finanţelor Publice) semnat între Comisia Europeană şi Guvernul 

României referitoare la abordarea pe faze a reabilitării Staţiei de-Epurare a Apelor Uzate; 

Luând în considerare avizul nr. 2/21.01.2014 al Consiliului Tehnico-Economic din cadrul 

Primăriei MunicipiuluiBucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică; cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-Cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin.(4) lit (d) alin. (6) lit a).pct. 14 şi art. 45 

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici precum şi actualizarea 

devizelor generale aferente Studiului de fezabilitate revizuit, pentru Etapa 1 a proiectului „Finalizarea 
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staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector -

Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti", în conformitate cu anexa nr. 1. 

Art.2 Anexa
 
nr 4 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 113/2012 modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

143/2013 se modifică conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

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

Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 113/2012 modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 143/2013 se 

modifică şi se completează în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014. ora 16.00. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiţii ―Reabilitare sistem rutier str. Bilciureşti– Administraţia Străzilor‖ 

 

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

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

Transporturi, Drumuri şi Sistemafizarea Circulaţiei; 

Văzând Raportul Comisiei Transporturi şi Infrastructură Urbană, raportul Comisiei economice, 

buget, finanţe şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, 

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

nr. 16/25.03.2014. 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 
 

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

de investiţii "Reabilitare sistem rutier str. Bilciureşti - Administraţia Străzilor", conform anexei 1, ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Finanţarea investiţiei se va asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti şi Administraţia Străzilor, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16,00. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 
 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr. 74 
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ANEXA nr.1 la H.C.G.M.B. nr.74/29.04.2014 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  

ai obiectivului de investiţii  

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA BILCIUREŞTI - ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR 

 

 MII lei cu TVA MII Euro cu TVA 

1. Valoarea totală a investiţiei: 1727.89 387.80 

din care construcţii montaj 1592.52 357.42 

curs valutar 1 euro= 4,4556 din data de 6 feb. 2014  

2. Durata de realizare a investiţiei:  3 LUNI  

3. Eşalonarea investiţiei MII lei cu TVA MII Euro cu TVA 

AN        I   IN V  1727.89 387.80 

C+M 1592.52 357.42 

4.Capacităţi   

4.1. Lungime strada 190,50  

4.2. Structura rutieră   

- Strat balast – 20 cm   

- Strat piatra sparta - 20 cm   

- Strat binder BAD25 - 6 cm   

- Strat uzura BA 16 - 4 cm   

4.3. Stâlpi separatori circulaţie pietonală- 

circulaţie rutieră 

  

4.4 Reţea canalizare pluvială - 126 m   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiţii ―Reabilitare sistem rutier Drumul Săbăreni – Administraţia Străzilor‖ 

 

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

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

Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei; 

Văzând Raportul Comisiei Transporturi şi Infrastructură Urbană, raportul Comisiei economice, 

buget, finanţe şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, 

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

nr. 18/25.03.2014. 

În conformitate cu prevedrile art 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29.06.2006, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 
 

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

de investiţii "Reabilitare sistem rutier Drumul Săbăreni - Administraţia Străzilor",conform anexei 1 ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Finanţarea investiţiei se va asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti.  

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

Bucureşti şi Administraţia Străzilor, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr.75  
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ANEXA nr.1 la H.C.G.M.B. nr 75/29.04.2014 

 

 MII LEI ( cu TVA)        MII EURO ( cu TVA) 

1.Valoarea totală a investiţiei: 14638.14 3285.33 

din care construcţii montaj  13141.12 2949.35 

curs valutar 1 euro= 4.4556 ron din data de 6 feb 2014  

2. Durata de realizare a investiţiei 12 LUNI  

3. Eşalonarea investiţiei MII LEI ( cu TVA)        MII EURO ( cu TVA) 

AN              I                           INV 14638.14 3285.33 

                                              C+M 13141.12 2949.35 

4. Capacităţi   

4.1. Lungime strada   

4.2.Structura rutieră carosabil- 13920 mp (5049 mp reabilitat şi 8871 mp nou)  

4.2.1. Structura rutieră nouă   

- Strat balast -25 cm   

- Strat piatra spartă - 20 cm   

Strat din mixtură asfaltică AB25 - 8 cm  

- Strat binder BAD25 -6 cm   

- Strat uzura BA16- 4 cm   

4.2.2. Structura rutieră reabilitată   

- frezare straturi asfaltice existente   

- strat mixtură asfaltică AB25 - 8 cm   

- strat binder BAD25 - 6 cm   

- strat uzura BA16- 4 cm   

4.3. Structura pietonală trotuare -7047 mp (3249 mp reabilitat şi 3798 mp nou) 

4.3.1. Structura pietonală nouă   

- Strat balast - 10 cm   

- Strat beton ciment C16/20 -10 cm   

- Strat uzura BA8 - 4 cm   

4.3.2. Structuta pietonală reabilitată   

- strat beton asfaltic BA8 – 4 cm   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiţii ―Reabilitare sistem rutier str. Floare de Vârf – Administraţia Străzilor― 
 

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

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

Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei; 

Văzând Raportul Comisiei Transporturi şi Infrastructura Urbană, raportul Comisiei economice, 

buget, finanţe şi Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, 

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

nr. 17/25.03.2014. 

În conformitate cu prevedrile art 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29.06.2006. privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 
 

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

de investiţii ‖Reabilitare sistem rutier str. Floare de Van - Administraţia Străzilor", conform anexei 1 

ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Finanţarea investiţiei se va asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti şi Administraţia Străzilor, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16,00. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 
 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr. 76 
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ANEXA nr. 1 la HCGMB nr.76/29.04.2014 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

ai obiectivului de investiţii 

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA FLOARE DE VÂRF-ADMINISTRAŢIA 

STRĂZILOR 

 

 MII LEI ( cu TVA)        MII EURO ( cu TVA) 

1. Valoarea totala a investiţiei: 1017,93 885,03 228,46 198,63 

din care construcţii montaj   

curs valutar 1 euro= 4,4556 ron din data de 6 feb 2014  

2.  Durata de realizare a investiţiei 2 LUNI  

3. Eşalonarea investiţiei MII LEI ( cu TVA)        MII EURO ( cu TVA) 

AN                                               I                         INV 1017,93 228,46 

                                                                            C+M 885,03 198,63 

4. Capacităţi   

4.1.    Lungime stradă 169 m  

4.2 Structura rutieră (carosabil -1193 mp )    

Strat balast - 20 cm    

Strat piatră spartă - 20 cm   

Strat binder BAD25 - 6 cm    

Strat uzură BA16 - 4 cm    

4.3 Structura pietonală (trotuare- 536 mp)    

Strat balast - 10 cm    

Strat beton de ciment C16/20 - 10 cm    

Strat uzură BA8 - 4 cm   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiţii ―Reabilitare sistem rutier str. Ion Ghica – Administraţia Străzilor― 

 

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

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

Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei. 

Văzând Raportul Comisiei Transporturi şi Infrastructura Urbană, raportul Comisiei economice, 

buget, finanţe şi Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, 

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

nr. 20/16.04.2014. 

În conformitate cu prevedrile art 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29.06.2006, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 
 

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

de investiţii "Reabilitare sistem rutier str. Ion Ghica - Administraţia Străzilor", conform anexei 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Finanţarea investiţiei se va asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti.  

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

Bucureşti şi Administraţia Străzilor, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 
 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr. 77 
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Anexa nr.1 la HCGMB nr 77/29.04.2014 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  

ai obiectivului de investiţii  

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA ION GHICA- ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR 

 

 MII LEI ( cu TVA) MII EURO ( cu TVA) 

1. Valoarea totală a investiţiei 4882.32 1358,76 

din care construcţii montaj 4563.00 1269.89 

curs valutar 1 euro= 4.4556 ron din data de 6 feb 2014  

2. Durata de realizare a investiţiei 7 LUNI  

3. Eşalonarea investiţiei MII LEI ( cu TVA) MII EURO ( cu TVA) 

AN         I      INV 4882.32 1358.76 

                    C+M 4563.00 1269.89 

4. Capacităţi   

4.1 Lungime strada 222,5  

4.2 Structura rutieră ( carosabil-1217 mp)   

Strat balast - 20 cm   

Strat piatră spartă - 20 cm   

Strat binder BAD25 - 6 cm   

Strat uzura BA16 - 4 cm   

4.3 Structura rutieră (alveola acces instituţii- 

470 mp) 

  

Strat balast - 20 cm   

Strat beton C20/25 - 18 cm   

Strat mortar de ciment - 4cm   

Pavaj din pavele de piatra naturala 30 x60x 5 

cm - 8 cm 

  

4.4 Structura pietonală (trotuare -2670 mp   

Strat balast -0 cm   

Strat beton de ciment C16/20 - 10 cm   

Strat mortar de ciment - 4cm   

Pavaj din pavele piatra naturala 30 x60x 5 

cm - 5 cm 

  

4.5 Reţea canalizare pluvială - 268 m   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiţii ―Reabilitare sistem rutier str. Mavrogheni – Administraţia Străzilor‖ 
 

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

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

Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei; 

Văzând Raportul Comisiei Transporturi şi Infrastructura Urbană, raportul Comisiei economice, 

buget, finanţe şi Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, 

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

nr. 15/25.03.2014. 

În conformitate cu prevedrile art 44 alin. ( 1 ) din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 

 

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

de investiţii "Reabilitare sistem rutier str. Mavrogheni - Administraţia Străzilor", conform anexei 1 ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Finanţarea investiţiei se va asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti.  

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

Bucureşti şi Administraţia Străzilor, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 
 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr. 78 
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ANEXA nr 1 la H.C.G.M.B. nr. 78/29.04.2014 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  

ai obiectivului de investiţii REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA MAVROGHENI-

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR 

 

 MII LEI ( cu TVA) MII EURO ( cu TVA) 

1.Valoarea totală a investiţiei:  

din care construcţii montaj 

 

2393,91 

2143,49 

537,28 

481,08 

curs valutar 1 euro= 4,4556 ron din data de 6 feb .2014  

2. Durata de realizare a investiţiei 4 LUNI  

3. Eşalonarea investiţiei MII LEI ( cu TVA) MII EURO ( cu TVA) 

AN    I        INV 2393,91 537,28 

                  C+M 2143,49 481,01 

4.Capacităţi   

4.1 Lungime stadală 125,90 m  

4.2 Structura rutieră ( carosabil 581 

mp) 

  

- strat balast-20 cm   

- strat beton C20/25-18 cm   

- strat mortar ciment- 4 cm   

- pavele de piatră naturală 30x60 -8 cm   

4.3. Structura pietonală (trotuare - 

655mp ) 

  

- strat balast -10 cm   

- strat beton ciment C16/20 -10 cm   

- strat mortar ciment- 4 cm   

- pavaj din pavele piatră naturală 

20x60x 5cm - 5 cm 

  

4.4 Reţea canalizare pluvială -menajera 

- 126m 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, în 

calitate de partener, la proiectul „Jovens contra a violência de gênero‖ („Tinerii în lupta împotriva 

violenţei de gen‖) 

 

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

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

de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, 

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

publice, raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti,  

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale Legii nr. 

292/2011 a asistenţei sociale; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) literele b), d) şi e), art. 45 alin.(2) şi art 81 alin. (2) lit. n) 

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, 

în calitace de partener, la proiectul „Jovens contra a violencia de género" („Tinerii în lupta împotriva 

violenţei de gen") 

Art 2 Condiţiile participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti 

sunt, stabilite în propunerea de proiect, prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3 În perioada de implementare a proiectului, Municipiul Bucureşti, prin bugetul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, va angaja suma de 15.340 euro, din care 

10.500 euro reprezintă contribuţia Municipalităţii. 

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

Bucureşti, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



30 

 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu 

Asociaţia Pro Magna, în vederea realizării şi derulării Proiectului  

„Şcoala de vară de Limba Germană‖ 
 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale de Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei pentru relaţii 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

elaborarea actelor normative, republicată; 

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

lit.q, alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 
 

Art.1. Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărărască cu privire la cooperarea 

cu Asociaţia Pro Magna, în vederea realizării şi derulării Proiectului "Şcoala de vară de Limba 

Germană". 

Art. 2 Cheltuielile aferente desfăşurării acestui proiect se vor încadra în limitele bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1. 

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

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

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.04. 2014 

Nr.80 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, în 

calitate de solicitant, în cadrul Programului RO11 „Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului 

dintre viaţa profesională şi cea privată‖ prin accesarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, 

gestionat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în vederea 

înfiinţării unui centru de educaţie şi îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani 

 

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

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

Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti - DGASMB, 

Văzând raportul Comisiei învăţămînt, cultură, culte, sport, raportul Comisiei Sănătate şi 

Protecţie Socială şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

-Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;  

-Legii nr 292/ 2011 privind asistenţa socială; 

-Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

-Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005, pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor 

sociale, 

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

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.e), alin.(7), lit.a), art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, 

în calitate de solicitant, în cadrul Programului RO11 „Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului 

dintre viaţa profesională şi cea privată" prin accesarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, 

gestionat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în vederea 

înfiinţării unui centru de educaţie şi îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani. 
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Art. 2 Centrul va funcţiona în imobilul partenerului în proiect, Asociaţia SOS Satele Copiilor, 

situat în Calea Floreasca nr. 165, corp 92, sector 1, Bucureşti, care va fi folosit exclusiv pentru 

proiect până la sfârşitul anului 2021. 

Art. 3 (1) Proiectul va fi susţinut 100% prin finanţare nerambursabilă, prin Programul RO11 

„Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată" din cadrul 

Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.  

(2) Valoarea totală a proiectului este de până la 360.000 Euro. 

Art. 4 Se aprobă finanţarea de la bugetul propriu al Municipiului Bucureşti, prin bugetul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti a tuturor costurilor eligibile şi 

neeligibile ale proiectului precum şi a cheltuielilor suplimentare/conexe care pot apărea în 

implementarea proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a sumelor eligibile. 

Art. 5 Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială a Municipiului Bucureşti, se obligă să asigure sustenabilitatea proiectului pentru o perioadă 

de minim 5 ani de la finalizarea acestuia. 

Art. 6 Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti, să semneze în numele şi pentru DGASMB toate documentele necesare 

derulării proiectului. 

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

Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr. 81 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind cooperarea între Municipiul Bucureşti şi Universitatea Bucureşti în vederea finanţării şi 

realizării în comun a unor evenimente în cadrul proiectului ―Aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea 

Universităţii din Bucureşti‖ 

 

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

Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul Bucureşti şi Universitatea din 

Bucureşti în vederea finanţării şi realizării în comun a unor evenimente în cadrul proiectului 

„Aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti", prevăzut în anexa care face 

parte integranta din prezenta hotărâre. 

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

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

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

publice/serviciile publice de interes local menţionate în anexă vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014 ora 16.00 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr.82 
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Anexa la HCGMB nr. 82/29.04.2014 

 

ACORD DE COOPERARE 

 

Art. 1 PĂRŢILE ACORDULUI 

 

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

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

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, C.I.F_______________ cu sediul în 

strada Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Sector 5, reprezentată prin Prof. univ. dr. Mircea Dumitru, 

RECTOR 

 

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI 

a) Obiectul acordului îl constituie susţinerea reciprocă în vederea derulării în Municipiul Bucureşti a 

Proiectului „Aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti". 

b) Realizarea şi derularea unor evenimente comune: 

 

- O expoziţie de fotografie în pasajul staţiei de metrou de la Universitate, organizată în lunile iunie 

- iulie 2014. Remodelarea acestui spaţiu prin introducerea unor elemente de identitate vizuală 

specifice trecutului Universităţii din Bucureşti; 

- Festival de cultură UB organizat în Piaţa Universităţii (pe platoul de deasupra parcării subterane - 

zona statui), în intervalul 4-8 iunie 2014, în intervalul orar 11.00-19.00. Proiectul include organizarea 

de evenimente (prezentarea ofertei educaţionale a Universităţii din Bucureşti, prezentarea 

asociaţiilor de studenţi din cadrul Universităţii din Bucureti, expoziţii, conferinţe, târg de carte etc.) ce 

au ca obiectiv promovarea culturii româneşti; 

- Pentru promovarea evenimentului vor fi montate de bannere aniversare, pe traseul cuprins între 

Piaţa Universităţii şi Facultatea de Drept, în intervalul iunie - octombrie 2014; 

- workshopuri, dezbateri şi conferinţe pe diverse teme, Serile FJSC, „Şuete culturale", cu 

participarea comunităţii academice naţionale şi internaţionale şi a practicienilor din sfera publică şi 

privată, evenimente realizate cu implicarea studenţilor şi a liceenilor, emisiune monetară aniversară 

etc. 

 

ART. 3 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

a) Reprezentanţii UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, în colaborare cu membrii Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului General, Direcţia Cultură, Sport, Turism din Primăria Municipiului 

Bucureşti, Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret şi 
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instituţiile/serviciile publice ale Municipiului Bucureşti, care desfăşoară activităţi cu impact în 

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

comune şi costurilor acestora pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului acord. 

b) Părţile vor realiza, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, activităţile stabilite de comun 

acord în vederea implementării strategiei şi a planurilor de acţiune. 

c) Părţile vor aloca, în condiţiile legii şi cu încadrarea în limitările bugetare aprobate, resursele 

financiare necesare activităţilor menţionate mai sus; 

d) Contractarea şi plata bunurilor şi serviciilor necesare derulării în bune condiţii a prezentului acord 

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

prevederilor legale în vigoare. 

ART. 4 DURATA ACORDULUI 

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

anul universitar 2013/2014. 

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

 

ART. 5 FORŢA MAJORĂ 

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

neexecutarea totală sau parţială a oricăreia din obligaţiile asumate, dacă aceasta se datorează forţei 

majore, aşa cum este ea definită prin lege. 

b) Partea care invocă forţa majoră va notifica celeilalte părţi imposibilitatea de executare în termen 

de 3 (zile) de la producerea evenimentului. 

 

ART. 6 CLAUZE FINALE 

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

Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

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

prezentul acord. 

 

Prezentul Acord a fost încheiat astăzi,__________la Bucureşti, în două exemplare originale, în limba 

română, câte un exemplar pentru fiecare parte, având aceeaşi valoare. 

 

PARTENER, PARTENER, 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

PRIMAR GENERAL RECTOR 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU Prof.univ.dr. Mircea DUMITRU 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

H O T Ă R Â R E 

 

privind avizarea suprafeţei administrative ce va urma să facă  

parte din aria naturală protejată „Parcul Natural Văcăreşti" 

 

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

raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale de Dezvoltare Urbană - Direcţia de Mediu şi al 

Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia de Investiţii; 

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

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 11 alin. (1) lit. b^ 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1710/2007 privind aprobarea documentaţiei 

necesare în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes naţional; 

Ţinând cont de avizul favorabil nr. 3700/24.05.2013 al Academiei Române, Comisia pentru 

Ocrotirea Monumentelor Naturii, de încadrare a „Parcului Natural Văcăreşti" în categoria de arie 

naturală protejată tip „parc natural", categoria V IUCN, conform prevederilor anexei I din OUG nr. 

57/2007 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 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 

 

Art. 1 (1) Se avizează suprafaţa administrativă ce va urma să facă parte din aria naturală 

protejată „Parcul Natural Văcăreşti", localizată (situată) pe raza Sectorului 4 între Calea Văcăreşti, 

Şoseaua Olteniţei, Şoseaua Vitan-Bârzeşti şi Splaiul Dâmboviţei, conform planului 1:5000, anexă* 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Suprafaţa administrativă ce face obiectul prezentei hotărâri este de 183 ha. 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Guvernului României prin grija Secretarului General al 

Municipiului Bucureşti. 

Art.3 Direcţiile 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 aprobată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea raportului aferent anului 2013 privind stadiul realizării măsurilor din Programul 

Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului în Municipiul Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană -Direcţia de Mediu; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului; 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă Raportul aferent anului 2013, elaborat de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului, 

conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Direcţia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei, Comisia Tehnică de Circulaţie, 

Direcţia Urbanism, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia de Mediu, Direcţia Generală de Poliţie Locală şi 

Control a Municipiului Bucureşti, Administraţia Străzilor, Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement 

Bucureşti, Regia Autonomă de Transport Bucureşti, precum şi Primăriile sectoarelor 1 - 6, au 

obligaţia implementării măsurilor nerealizate sau în curs de realizare nominalizate în raport. 

Art. 3 Direcţia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei, Comisia Tehnică de Circulaţie, 

Direcţia Urbanism, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia de Mediu, Direcţia Generală de Poliţie Locală şi 

Control a Municipiului Bucureşti, Administraţia Străzilor, Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement 

Bucureşti, Regia Autonomă de Transport Bucureşti, precum şi Primăriile sectoarelor 1-6, vor aduce 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16,00. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.04. 2014 

Nr. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte „Schitul Darvari‖ din 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 în administrarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti 

 

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

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

Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, 

Văzând raportul Comisiei Sănătate şi Protecţie Socială şi avizul Comisiei Juridice şi de 

Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

Luând în considerare prevederile  

-Legii nr. 292/ 2011 privind asistenţa socială; 

-Legii 486/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

-Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005, pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor 

sociale; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.c), alin.(5), lit.a), art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă trecerea Centrului de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte „Schitul 

Darvari situat în Str. Schitul Darvari nr. 1, sector 2, din admnistrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti, începând cu data de 01.06. 2014. 

Art. 2 Finanţarea Centrului de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte „Schitul Darvari" se 

asigură de către municipalitate, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti. 

Art. 3 Serviciile socio-medicale ale Centrului de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte 

„Schitul Darvari" vor fi disponibile tuturor cetăţenilor din toate sectoarele Municipiului Bucureşti, pe 

baza protocoalelor de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului 
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Bucureşti şi Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de la nivelul Consiliilor 

Locale de Sector. 

Art. 4 Predarea - primirea Centrului de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte „Schitul 

Darvari" se va face pe bază de proces-verbal încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 3 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti. 

Art. 5 Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama, statul de funcţii şi bugetul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti se vor modifica corespunzător 

încadrării personalului din cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte „Schitul 

Darvari", cu respectarea Standardelor minime obligatorii specifice. 

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

Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr. 85 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea in folosinţa gratuită a imobilului situat în str. General Berthelot nr. 90, sector 1 

către Primăria Municipiului Bucureşti, cu destinaţia depozit pentru arhiva Primăriei Municipiului 

Bucureşti 

 

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

raportul comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Juridic şi al Administraţiei Fondului 

Imobiliar; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Adresa Direcţiei Administraţie Publică nr. 1325/16.04.2014, şi Nota 

Secretarului General al municipiului Bucureşti nr. 1227560/906/6/08.2014 aprobată de Primarul 

General al municipiului Bucureşti. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea in folosinţa gratuită a imobilului situat în str. General Berthelot 

nr. 90, sector 1, de la Administraţia Fondului Imobiliar către Primăria Municipiului Bucureşti, cu 

destinaţia depozit pentru arhiva Primăriei Municipiului Bucureşti, în vederea desfăşurării activităţii 

specifice de arhivă. 

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1, identificat şi delimitat conform încheierii de carte funciară 

nr.4014/2013, a planului de încadrare în zona şi releveelor ce fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre se declară ca aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti. 

Art.3 Anexa la H.C.G.M.B. nr 186/2008 cu modificările şi completările ulterioare se modifică în 

mod corespunzător. 

Art. 4 Predarea - primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal 

încheiat între Administraţia Fondului Imobiliar şi Serviciul suport tehnico-administrativ din cadrul 

Primăriei Municipiului Bucureşti. 

Art. 5 Folosinţa gratuită asupra imobilului prevăzut la art. 1 se va exercita pe perioada 

menţinerii destinaţiei imobilului ca spaţiu de depozitare arhivă. 
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Art. 6 Paza depozitului de arhivă se asigură de Direcţia Generală de Poliţie Locală a 

Municipiului Bucureşti, prin instituirea unui post de pază permanent. 

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

Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.04. 2014 

Nr. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consaultată 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 constituirea Parteneriatului Civic pentru Educaţie la nivelul Municipiului Bucureşti 

 

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

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

şi Programe Educaţionale pentru Copii şi Tineret Bucureşti; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă constituirea Parteneriatului Civic pentru Educaţie la nivelul Municipiului 

Bucureşti, ca platformă de convergenţă, dialog şi acţiune în plan local, având ca scop reunirea, 

mobilizarea, armonizarea şi responsabilizarea factorilor reprezentativi cu implicare în procesul 

educaţional, pentru identificarea şi soluţionarea operativă a problemelor din educaţie, pentru 

dezvoltarea şi eficientizarea activităţilor educative destinate elevilor bucureşteni; 

Art. 2 Proiectele ce derivă din strategia stabilită şi operaţionalizată în cadrul Parteneriatului 

Civic pentru Educaţie urmează a fi susţinute financiar, logistic şi managerial de Centrul de Proiecte 

şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti, ca structură specializată la 

nivelul administraţiei publice locale, cuantumul financiar specific susţinerii acestui tip de activităţi 

fiind inclus în bugetul Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi 

Tineret Bucureşti, ca o completare la bugetul alocat anual respectivei instituţii de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti; 

Art. 3 Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret 

Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, în conformitate cu atribuţiile sale specifice şi cu regulamentul său de funcţionare; 
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Această hotărâre a fost aprobată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr.87 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înfiinţarea străzii Prelungirea Urcusului, sector 4 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), art. 45 alin. (1) art. 119 din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSIL UL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art.1 Se aprobă înfiinţarea unei străzi care continuă traseul străzii Urcuşului până în zona Sălii  

Polivalente care va purta numele Prelungirea Urcuşului. 

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

Bucureşti, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti şi Consiliul Local Sector 4 al 

Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr. 88 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

SERCRETAR GENERAL 

 

OPINIE MOTIVATĂ 
 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 88/29.04.2014 privind înfiinţarea strazii Prelungirea Urcuşului, sector 4, 

pentru urmatoarele motive : 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a fost adoptată fără avizul Comisiei de 

atribuire de denumiri a municipiului Bucureşti conform prevederilor art 3 alin (1) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri cu modificările şi completările 

ulterioare, unde se menţionează următoarele:‖Proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene sau 

locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, 

politice, culturate sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi 

adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, 

reopectiv a municipiului Bucureşti" 

 Conform art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2302 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare „Hotărârile consiliilor locale şi ale 

consiliilor judeţene adoptate fără solicitarea avizului comisiei de atribuire de denumiri sunt nule de 

drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ, la sesizarea prefectului 

sau a oricărei personane interesate.‖ 

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

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

în şedinţe de îndată, resspectiv la art. 39 alin. (4) se menţionează următoarele:  

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

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

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

 Din conţinutul actelor care au stat la baza emiterii hotărârii mai sus menţionată se poate 

observa că nu s-a motivat adoptarea acesteia în şedinţă de îndată.  

 În consecinţă, hotărârea nr. 88/29.04.2014 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei de îndată din data de 29.04.2014, fără respectarea normelor 

imperative ale actelor mai sus menţionate. 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

TUDOR TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 1/2014 referitoare la repartizarea pe sectoarele 

Municipiului Bucureşti a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau 

de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor şi pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2014 

 

Având în vedere expunerea ce motive a consilierilor din cadrul Consiliuiui General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 32 art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (2) şi art. 81 din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă Ă A Ş T E :  

 

Art.1 Se modifică art. 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 1/2014, care va avea următorul cuprins: 

„Din sumele din cotele defalcate din impozitul de venit pentru echilibrarea bugeteior 

sectoarelor, se repartizează în anul 2014 suma de 92.490,00 mii lei pentru achitarea arieratelor 

provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură 

care necesită cofinanţare locală, astfel: 

Sectorul 1: 1.000 mii lei 

Sectorul 2: 19.490 mii lei 

Sectorul 3: 20.000 mii lei 

Sectorul 4: 19.000 mii lei 

Sectorul 5: 20.000 mii lei 

Sectorul 6: 13.000 mii lei." 

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 1/2014 rămân în vigoare. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Directorului Direcţiei Finanţelor Publice a Municipiului 

Bucureşti, Prefectului Municipiului Bucureşti şi Consiliilor Locale ale Sectoarelor Municipiului 

Bucureşti. 
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Aceasta hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr. 89 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

SERCRETAR GENERAL 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 89/29.04.2014 privind modificarea HCGMB nr. 1/2014 referitoare la 

repartizarea pe sectoarele Municipiului Bucureşti a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de functionare şi/sau de capital în ordinea cronoiogică a vechimii arieratelor şi pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanţare locală pe anul 2014, pentru urmatoarele motive: 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în şedinţa de îndată din data de 29.04.2014 având ca 

scop modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 1/2014. 

Prin modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 1/2014, autoritatea deliberativă a diminuat sumele 

repartizate deja prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 1/30.01.2014 la sectoful 1 şi sectorul 6, urmând prin 

diminuarea acestora, sumele să fie repartizate sectoarelor 2 şi 4; modificarea a intervenit după trei 

luni, neluându-se în calcul atât intrarea în vigoare a hotărârii de la momentul comunicării, potrivit art. 

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

completările ulterioare, cât şi producerea efectelor juridice ale acesteia. 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 1/2014 a fost iniţiată de către Primarul General al Municipiului 

Bucureşti în calitatea sa de ordonator principal de credite, prin direcţia de specialitate, respectiv- 

Direcţia Generală Economică - Direcţia Buget. 

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

ulterioare, art.24 alin. (2): 

―Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt primarii unităţilor administrativ-

teritoriale, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii, sectoarelor municipiului Bucureşti şi 

preşedinţii consiliilor judeţene." 

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

modificările şi completările ulterioare, la art. 63 alin. (1) lit. c) coroborat cu alin. (4) lit. a), stipulează 

că primarul îndeplineşte în exercitarea atribuţiei referitoare la bugetul local funcţia de ordonator 

principal de credie. 

De subliniat faptul că hotărârea de bază a fost adoptată în 30.01.2014 cu respectarea 

normelor legale în materia finanţelor, modificarea nerespectând aceste condiţii impuse de lege. 
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Totodată, este important de reţinut faptul că deşi în preambulul hotărârii s-a invocat Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, la 

redactarea proiectului de hotărâre nu s-a avut în vedere prevederile Legii nr. 24/2000, respectiv: 

Potrivit art. 47 capitol denumit „articolul, elementul structural de baza al părţii dispozitive", alin. 

(1) şi alin. (4): 

„(1) Elementul structural de baza al părţii dispozitive îl constituie articolul………….. 

„(4) În cazul actelor normative care au ca obiect modificări sau completări ale altor acte 

normative, articolele se numerotează cu cifre romane, păstrându- se numerotarea cu cifre arabe 

pentru textele modificate sau completate. 

În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 89/2014 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei de îndată din data, de 29.04.2014, fără respectarea 

normelor imperative ale actelor mai sus- menţionate. 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

H O T Ă R Â R E 

 

privind constituirea Comisiei de selectie formată din 5 membri, specialisti în recrutarea resurselor 

umane, pentru a întreprinde demersurile legale şi administrative în vederea organizării procedurii de 

evaluare/selectie prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie la regiile 

autonome de interes local ale Municipiului Bucureşti şi la societăţile comerciale la care 

municipalitatea este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, după caz 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioar, şi cu 

prevederiie Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (9) şi art. 45 alin. (1) şi 

alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art. 1 (1) Se constituie Comisia de selecţie formată din 5 membri, specialişti în recrutarea 

resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale şi administrative în vederea organizării 

procedurii de evaluare/selecţie prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie al 

regiilor autonome de interes local ale municipiului Bucureşti şi la societăţile comerciale la care 

municipalitatea este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, după caz. 

 (2)Membrii comisiei de selecţie sunt prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 (3)Secretariatul comisiei de selecţie va fi asigurat de către Direcţia Managementui Resurselor 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti. 

 Art.2 Comisia prevăzută la art. 1 se va întruni în termen de maxim 3 zile de la intrarea în 

vigoare a prezentei hotărâri, în vederea demarării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de 

Administraţie la Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice şi Regia Autonomă de Transport 

Bucureşti. 
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 Art.3 Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice va fi 

format din 7 persoane, dintre care 6 selectate de Comisia prevăzută la art. 1 şi un reprezentant al 

Ministerului Finanţelor Publice. 

 Art.4 Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Bucureşti va fi format din 7 

persoane, dintre care 6 selectate de Comisia prevăzută la art.1 şi un reprezentant al Ministerului 

Finanţelor Publice. 

 Art.5 Prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 150/2012 se abrogă. 

 Art.6 Primarul General al Municipiului Bucureşti, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţ ia Transporturi, 

Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Regia Autonomă de 

Transport Bucureşti şi Comisia prevăzută la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

  

 Aceasta hotarare a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr. 90 

 

Anexa la HCGMB nr. 90/29.04.2014 

 

Comisia de selecţie este compusă din:  

1.Diana Svoronov  

2.lfrim Monica 

3.Dobre Violeta 

4 Minca Lucian 

5 Mihalache Eugen 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

H O T Ă R Â R E 

 

privind revocarea membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Bucureşti 

şi numirea unui Consiliu de Administraţie interimar 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile:  

-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi 

comerciale, cu modificările şi completarile ulterioare; 

Ţinând cont de Hotărârea C.G.M.B. nr. 97/2013 privind numirea membrilor în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome de, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 201/2013 şi Hotărârea 

C G.M.B. nr. 253/2013. 

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 administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art.1 Se revocă membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport 

Bucureşti. 

Art.2 Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Bucureşti va fi alcătuit, până 

la data numirii Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, din şase persoane, 

respectiv: 

1.Radu Dumitru; . 

2.Macovei Dorel; 

3.Alexandrescu Anca; 

4.Claudiu Ştefan Leonida Adam 

5.Popescu Marin; 

6.Pârvuţ Ovidiu. 

Art.3 Se numeşte în funcţia de director general interimar până la numirea Consiliului de 

Administraţie al Regiei Autonome de Transport Bucureşti, domnul Doman Daniel Florentin. 
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Art.4 Comisia de selecţie constituită va demara de urgenţă procedura pentru a întreprinde 

toate demersurile legale şi administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecţie 

prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Transport 

Bucureşti potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice. 

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

Bucureşti, persoanele menţionate la art. 2 şi art. 3 şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti vor 

aduce la îndeplinire prevederiie prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr. 91 

 



57 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

H O T Ă R Â R E 

 

privind revocarea membrilor în Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Distribuţie a 

Energiei Termice şi numirea unui Consiliu de Administraţie interimar 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile:  

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi 

comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de Hotărârea C.G.M.B. nr. 97/2013 privind numirea membrilor în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice, modificată prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 201/2013 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 253/2013. 

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 administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art.1 Se revocă membrii Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Distribuţie a 

Energiei Termice. 

Art 2 Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice va fi 

alcătuit, până la data numirii Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, din 

şase persoane, respectiv: 

1.Timnea Valentin; 

2.Amzar Gheorghe; 

3.Seremeta Robert; 

4. Berevoianu Costin; 

5.Costachie Silviu; 

6. Gherghiceanu Stelian; 



58 

 

Art.3 Se numeşte în funcţia de director general interimar până la numirea Consiliului de 

Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţia a Energiei Termice, domnul Teodorescu Adrian. 

Art.4 Comisia de selecţie constituită va demara de urgenţă procedura pentru a întreprinde 

toate demersurile legale şi administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecţie 

prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Distribuţie a 

Energiei Termice potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

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

Bucureşti, persoanele menţionate la art. 2 şi art. 3 şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei 

Termice vor aduce la îndeplinire prevederiie prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr. 92 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea denumirii de Aleea Carol al II-lea în Parcul Herăstrău, Sector 1 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T  E: 

 

Art.1 Se atribuie denumirea de Aleea Carol al Il-lea pentru o alee situată în Bucureşti, Parcul 

Herăstrău, Sector 1. 

Art.2 Aleea menţionată la art. 1 se identifică potrivit planului anexă care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituţii: Direcţia Generală de Evidenţă 

a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, Primăriei Sector 5, Administraţia Domeniului Public Sector 5, 

Compania Naţională Poşta Română SA, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate imobiliară al Municipiului Bucureşti şi Administraţia Străzilor. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Municipiului Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr. 93 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Secretar general 

OPINIE MOTIVATĂ 
 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 93/29.04.2014 privind atribuirea denumirii de Aleea Carol al II - lea în 

Parcul Herăstrău, sector 1, pentru urmatoarele motive : 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a fost adoptată fără avizul Comisiei de 

atribuire de denumiri a municipiului Bucureşti conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările 

ulterioare, unde se menţionează următoarele: „Proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene sau 

locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, 

politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi 

adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, 

respectiv a municipiului Bucureşti". 

Conform art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completărle ulterioare ,,Hotărârile consiliilor locale şi ale 

consiliilor judeţene adoptate fără solicitaiea avizului comisiei de atribuire de denumiri sunt nule de 

drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ, la sesizarea prefectului 

sau a oricărei persoane interesate". 

În art. 2 al hotărârii se menţionează că aleea se identifică potrivit planului anexă care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre, plan care nu existată la dosarul hotărârii. 

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

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

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

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

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

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

Din contmutul actelor care au stat la baza emiterii hotărârii mai sus-menţionată se poate 

observa că nu s-a motivat adoptarea acesteia în şedinţa de îndată. 

În consecinţă hotărârea nr. 93/29.04.2014 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei de îndată din data de 29.04.2014, fără respectarea normelor 

imperative ale actelor mai sus-mentionate. 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

TUDOR TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.77/2012 

privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

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

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 673/2002; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1), art. 45 alin. (5) precum şi art. 54 din Legea nr. 215/2001 

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 
 

Art. I. (1) Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului este formată din şapte membri. 

(2) Anexa nr. 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 77/2012 se modifică după cum urmează: 

1. Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului 

a) Se exclud următorii: 

1. Doamna consilier Popescu Manuela; 

2. Domnul consilier Nicolae Andrei; 

3.Domnul consilier Ilina Ion – Cosmin. 

b) Se desemnează următorii: 

1. Domnul Iliescu Cătălin – Lucian; 

2. Domnul Popescu Dorin. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 77/2012 rămîn neschimbate. 

Art. III Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se abrogă. 
 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16,00. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 
 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr. 94 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 112/30.08.2012 privind aprobarea extinderii activităţii 

Autorităţii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul tuturor serviciilor 

comunitare de utilităţi publice din răspunderea Municipiului Bucureşti 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale lnfrastructură şi Servicii Publice şi Autorităţii Municipale 

de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP); 

Văzând raportul Comisiei pentru utilităti publice şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând seama de avizul favorabil al S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. nr. 14085624/25.04.2014; 

În conformitate cu prevederiie:  

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

completările ulterioare;  

-Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

-Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminsat public, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

-Art. 67 ailn (1) lit. c) şi art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

-Contractului de Concesiune nr. 1239/29.03.2009 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; 

- Contractului de Concesiune Partea a IV a -Tariful, cât şi prevederile Clauzai 13.5 – cu privire la 

încasarea şi plata cotei pentru Autoritatea de Reglementare Tehnică; 

-Art. 2 alin. (9) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/18.12.2013 privind punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 

functionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la 

instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a 
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ministerelor, la aparatul de specialitate al Primarului General, aparatul permanent de lucru al 

C.G.M.B. şi la serviciile/instituţiiie publice de interes local ale municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.I Art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 112/30.08.2012 se modifică şi va avea următorul 

continuţ: 

„Art.1 Se aprobă extinderea activităţii Autorităţii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice 

(AMRSP), instituţie publică autonomă, neguvernamentală, non profit, de interes local şi utilitate 

publică a municipiului Bucureşti cu personalitate juridică, în domeniul următoarelor servicii 

comunitare de utilităţi publice din răspunderea municipiului Bucureşti, respectiv serviciul integral de 

salubrizare locală, serviciul integrat de iluminat public şi serviciul integrat de transport public local, 

inclusiv transport persoaneîn regim de taxi". 

Art.II Art. 14.1 din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 339/30.09.2009 modificată prin Hotărârea 

C.G.M.B, nr. 112/30.08.2012, se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Art. 14.1 Salarizarea personalui instituţiei, cu excepţia membrilor Consiliului Executiv, se stabileşte 

prin cotractul individual de muncă, în baza grilei de salarizare aprobată de Directorul General, în 

calitate de ordonator principal de credite, cu avizul favorabil al Consiliului Executiv, potrivit legislaţiei 

în vigoare privind salarizarea personalului din instituţiile autonome finanţate din cota din tariful 

licitat/aprobat al operatorilor serviciilor comunitare de utilităţi publice din răspunderea municipiului 

Bucureşti". 

Art.Ill Art. 17.7 din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 339/30.09.2009 modificată prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 112/30.08.2012, se modificş şi va avea următorul conţinut: 

„Art. 17.7 Bugetul anual al AMRSP este aprobat de C.G.M.B., la propunerea Primarului General, 

până la sfârşitul anului în curs pentru anul următor şi nu face parte din bugetul consolidat al 

municipiului Bucureşti". 

Art.IV Hotărârea C.G.M.B. nr. 339/30.09.2009 modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

112/30.08.2012, se modifică şi se completează conform prevederilor prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A., RADET Bucureşti, RATB, operatorii serviciului de transport persoane în regim de 

taxi, S.C. Luxten Lighting S.A. şi operatorii serviciului de salubrizare din municipiul Bucureşti vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Aceasta hotarare a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr. 95 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Planu Urbanistic de Detaliu  

Str. Constantin Daniel Rosenthal nr. 39, sector 1 

 

Având în vedere expunerea de motrve a Primarului Generalal Municipiului Bucureşti şi 

Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Raportul Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Avizul 

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

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

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

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

planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012; 

Văzând documentele emise de:  

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 1481/1107855/25.10.2012; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Generală Dezvoltare Urbană: aviz preliminar nr. 

5/15.05.2013; 

-Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 793/Z/07.08.2013; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Direcţia Generală Dezvoltare Regională 

şi Infrastructură adresa nr. 76.103/DGDR I/01.10.2013;  

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: deczia etapei de încadrare nr. 24/14117/26.08.2013; 

-S C. Apa Nova Bucureşti S.A.:. aviz.nr. 91302206/17.06.2013; 

-S.C. Enel Distribute Muntenia Si,: -aviz; de ximplasament favorabil nr. 86624840/04.06.2013; 

-Distrigaz Sud Reţele GDF SUEZ - Direcţia Regională de Distribuţie Bucureşti aviz nr. 

25653/11.06.2013; 

-S.C. Romtelecora
 
SA; aviz condiţionat nr. 100/05/03/01/91444/12.06.2013; 

-Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 1170555/05.07.2013; 

-Comisia tehnică de circulaţie acord de principiu nr. 1162735/6664/18.06.2013;  

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

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

Planului Urbanisitc General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

planuri urbanistice zonale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare ; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Str. Constantin Daniel Rosenthal Nr 39, sector 

1”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef (CTATU - PMB) nr. 40/16.12.2013, prezentat în anexa 

nr. 1* şi planşa de reglementări urbanistice vizată spre neschimbare prezentată în anexa 2*. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

Art.4: Planul Urbanistic de Detaliu este valabil până la aprobarea unor alte reglementări 

urbanistice contrare. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr. 96 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Planul Urbanistic Zonal  

PUZ - Str. Progresului - Str. Nuţu Ion, Sector 5 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului;  

Văzând avizele şi acordurile emise de:  

-Primăria Sectorului 5. certificat de urbanism nr. 1095 - N/19.12.2012;  

-Primăria Sectorului 5: certificat de urbanism nr. 101 - N/31.01.2013;  

-Primăria Sectorului 5; certificate de urbanism nr. 578 - N/05.07.2013;  

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr 17/27.06.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr.10/15.04.2013;  

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: adresa nr 62.482/DGDR/2013; 

-Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: adresa nr 

1230/SMI/06.11:2013; 

-Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 19/06.08.2013;  

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 20109/626/2013;  

-Ministerul Apărării Naţionale - Statul Major General: aviz nr. D/3939/31.07.2013;  

-Serviciul Român de Informatii - U.M. 0362 Bucureşti: aviz nr. 54.797/18.07.2013;  

-Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală Logistică: aviz nr 4.095.011/31.07.2013; 

-Metrorex S.A.; aviz nr. M.04.02/984/02.09.2013; 

-Metroul S.A.: adresa nr. 100658/29.07.2013; 

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1168827/12.07.2013; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1171797/8428/23.07.2013; 

În conformitate cu prevederile:  

-Legil nr. 50/1991 privind autorizarea execrutării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-Legii nr. 350/2D01 privind amenajarea teritoriului urbanismul, cu modificările şi completările 

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

republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare ; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 

 

Art. 1: Se aprobă documentaţia de urbanism Planul urbanisitc zonal - Str. Progresului – 

Str.Nuţu Ion, Sector 5, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 35/28.11.2013 prezentat în 

anexa nr. 1, Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr.2 şi 

regulamentul local de Urbansim prezentat în anexa nr.3. 

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

construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

Art.3: Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,29.04.2014 

Nr. 97 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi „Proiectului privind implementarea 

sistemului de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului Bucureşti 

 

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

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

Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei; 

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

Bucureşti; 

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

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Â Ş T E: 

 

Art.1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi „Proiectului privind implementarea 

sistemului de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului Bucureşti", conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Finanţarea proiectului se va asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti sau 

din alte fonduri destinate îmbunătăţirii mobilităţii şi condiţiilor de mediu.  

Art. 3 Lăţimea pistelor de biciclete să respecte standardele europene actuale şi să se respecte 

totodată şi proiectarea şi execuţia la standardele europene. 

Art. 4 - Se împuterniceşte Primarul General, în calitate de reprezentant legal al Municipiului 

Bucureşti, sau persoana delegată de Primarul General, de a semna, în numele şi pentru Municipiul 

Bucureşti, toate documentele necesare finanţării şi implementării proiectului. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.04.2014, ora 16.00. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.04.2014 

Nr.98 

 

Anexă la H.C.G.M.B. nr 98./29.04.2014 

 

Principalii indicatori tehnico-economici 

"Proiect privind implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona 

centrală a Municipiului Bucureşti" 

 

 Mii lei Mii euro 

Valoarea totală a investiţiei 

Din care: 

44 086.48  

37 453.56 

 

9 884.20 inclusiv 

TVA  

8 397.09 

 

Durata de execuţie estimată -18 luni 

 

  

Eşalonarea investiţiei :  

Anul I: 

Din care C+M : 

 

 

13 225.94  

11 236.07 

 

 

2 965.26  

2 519.13 

 

Anul II : 

Din care C+M : 

 

30 860.53  

26 217.49 

 

6 918.94  

5 877.97 

 

Capacităţi   

Număr străzi:  60  

Lungime totală străzi:  97.70 km  

Lăţime benzi unidirecţionale :  1.0 m  

Centre de deservire-închiriere :  18 buc.  

Parcări publice pentru biciclete private:  78 buc.  

Centre de monitorizare-coordonare : 1 buc  

BENEFICIAR 
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5.2 Comisioane, cote, taxe,costul creditului      

 5.2.1Comisioane, taxe şi cote legale      

 5.2.1.2 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 

(0,5%) din valoarea C+M 

151.022 33.86 36.25 187.27 41.99 

 5.2.1.3 Cota pentru ISC (0,1%+0,7%) din valoarea de 

contract 

241.636 54.17 57.99 299.63 67.18 

 5.2.2 costul creditului      

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 2 176.16 487.9 522.28 2698.44 604.99 

 TOTAL CAPITOLUL 5 3 910.59 876.75 938.54 4 849.13 1 087.18 

 CAPITOLUL 6      

 Cheltuieli aferente implementării propiectului      

6.1 Cheltuieli de publicitate 54.96 12.32 13.19 68.15 15.28 

6.2 Cheltuieli de audit 500. 112.1 120. 620. 139. 

 TOTAL CAPITOLUL 6 554.96 124.42 133.19 688.15 154.28 

 TOTAL GENERAL: 35 553.61 7 971.13 8 532.87 44 086.48 9 884.2 

 din care : C+M 30 204.48 6 771.85 7 249.08 37 453.56 8 397.09 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..  11  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  111133//2244..0033..22000099  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennţţii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiţţiiii  

ccoonnssoolliiddaarree  ccăămmiinn  bbăăiieețții  CCoorrpp  CC22  aaffllaatt  îînn  iinncciinnttaa  CCoolleeggiiuulluuii  TTeehhnniicc  ddee  MMaatteerriiaall  RRuullaanntt,,  ssiittuuaatt  

îînn  CCaalleeaa  GGiiuulleeșșttii  nnrr..  1100,,  ddiinn  ccaaddrruull  PPrrooggrraammuulluuii  ddee  mmooddeerrnniizzaarree  aa  uunniittăăţţiilloorr  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  

pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddiinn  sseeccttoorruull  11  

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi 

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

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

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

elaborarea actelor normative cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 113/24.03.2009 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii consolidare cămin 

băieți Corp C2 aflat în incinta Colegiului Tehnic de Material Rulant, situat în Calea Giulești nr. 10, din 

cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

113/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 

consolidare cămin băieți Corp C2 aflat în incinta Colegiului Tehnic de Material Rulant, situat în Calea 

Giulești nr. 10, din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 

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

constituite cu această destinaţie. 

 

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

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

prevederile prezentei hotărâri.      

 

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

data de 16.04.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

 Nr.:      58 

 Data:    16.04.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..  11  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  111188//2244..0033..22000099  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennţţii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiţţiiii  eexxttiinnddeerree  

ccoorrpp  ccllăăddiirree  llaa  LLiicceeuull  ddee  AArrttee  PPllaassttiiccee  ««  NN..  TToonniittzzaa  »»,,  BBdd..  IIaannccuu  ddee  HHuunneeddooaarraa  nnrr..  2255--2277,,  ddiinn  

ccaaddrruull  PPrrooggrraammuulluuii  ddee  mmooddeerrnniizzaarree  aa  uunniittăăţţiilloorr  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddiinn  sseeccttoorruull  11 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi 

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

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

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

elaborarea actelor normative cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/24.03.2009 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii extindere corp 

clădire la Liceul de Arte Plastice « N. Tonitza », Bd. Iancu de Hunedoara nr. 25-27, din cadrul 

Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

118/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 

extindere corp clădire la Liceul de Arte Plastice « N. Tonitza », Bd. Iancu de Hunedoara nr. 25-27, 

din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1, 

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

constituite cu această destinaţie. 

 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învâţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

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

prevederile prezentei hotărâri.      

     

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

data de 16.04.2014. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

 Nr.:      59 

 Data:    16.04.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr  11  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  

nnrr..111199//2244..0033..22000099  pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr    tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennţţii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  

iinnvveessttiiţţiiii  LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  ““AAll..VVllaahhuuţţăă””  ddiinn  ccaaddrruull  PPrrooggrraammuulluuii  ddee  mmooddeerrnniizzaarree  aa  uunniittăăţţiilloorr  ddee  

îînnvvăăţţăămmâânntt  pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddiinn    sseeccttoorruull  11  

  

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

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

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

impozite şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

ulterioare; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.119/24.03.2009 privind  

aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Liceul Teoretic 

―Al.Vlahuţă‖ din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din  

sectorul 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

119/24.03.2009 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.119/24.03.2009 

privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Liceul Teoretic 

―Al.Vlahuţă‖ din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din  

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

constituite cu această destinaţie. 

 

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

Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat 

General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   

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

data de 16.04.2014. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

 Nr.:       60 

 Data:    16.04.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..  11  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  441199//2299..1100..22000099  

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr    tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennţţii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiţţiiii  eexxttiinnddeerree  

aatteelliieerree  mmeeccaanniiccee  llaa  CCoolleeggiiuull  TTeehhnniicc  MMeeccaanniicc    ««  GGrriivviițțaa  »»  ddiinn  ccaaddrruull  PPrrooggrraammuulluuii  ddee  

mmooddeerrnniizzaarree  aa  uunniittăăţţiilloorr  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddiinn  sseeccttoorruull  11  

  

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

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

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

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

elaborarea actelor normative cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 419/29.10.2009 

privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii extindere ateliere 

mecanice la Colegiul Tehnic Mecanic  « Grivița » din cadrul Programului de modernizare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar din sectorul 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

419/29.10.2009 privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 

extindere ateliere mecanice la Colegiul Tehnic Mecanic  « Grivița » din cadrul Programului de 

modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1, conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



81 

 

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

constituite cu această destinaţie. 

 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

     

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

data de 16.04.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       61 

 Data:    16.04.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  nnuummăărruulluuii  șșii  ccuuaannttuummuulluuii  bbuurrsseelloorr  ddee  aajjuuttoorr  ssoocciiaall  ppeennttrruu  eelleevviiii  ddee  llaa  

ccuurrssuurriillee  ccuu  ffrreeccvveennțțăă  ddiinn  îînnvvăățțăămmâânnttuull  pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddee  ssttaatt  SSeeccttoorr  11  

  ppeennttrruu  sseemmeessttrruull  aall  IIII--  lleeaa  aall  aannuulluuii  șșccoollaarr  22001133  ––  22001144  

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi 

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăţământ, 

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

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

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

Potrivit prevederilor art.82, alin.(1) şi (2) şi art.105, alin.(2), lit.d) din Legea nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 

din învatamantul preuniversitar de stat, modificat și completat cu Ordinul Ministrului Educației, 

Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3470/07.03.2012; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

 Art.1. Se aprobă acordarea unui număr total de 2.663 burse de ajutor social pentru elevii de la 

cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al 

anului școlar 2013 – 2014. 

 Art.2. Se aprobă cuantumul unei burse de ajutor social pentru anul școlar 2013-2014 în sumă 

de 100 lei/ lună/ elev. 
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 Art.3. Primarul sectorului 1, Directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, directorii unitatilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe 

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

prezentei hotărâri. 

                     

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

data de 16.04.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       62 

 Data:    16.04.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  

115599//2288..0099..22001111  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoommppoonneennţţeeii  EEcchhiippeeii  IInntteerrsseeccttoorriiaallee  LLooccaallee  ccoonnssttiittuuiittăă  llaa  

nniivveelluull  sseeccttoorruulluuii  11,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree  

 

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

întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 49/2011 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile 

de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară 

şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii 

victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă 

pe teritoriul altor state; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 

privind aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul sectorului 1, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare  adresa nr.14109/26.03.2014 emisă de Direcţia Generală de Poliţie a 

Municipiului Bucureşti, Poliţia Sectorului 1 prin care se desemnează reprezentantul instituţiei ca 

membru în Echipa Intersectorială Locală Sector 1; 

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

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 

privind aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul sectorului 1, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii reprezentantului Poliţiei Sectorului 1 

Bucureşti, domnul Alexandru Gane cu doamna Elena Petrescu - inspector de poliţie.  

 

Art.2 Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, Poliţia Sectorului 1, Echipa Intersectorială Locală de la nivelul sectorului 

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

 

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

data de 16.04.2014. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       63 

 Data:    16.04.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii,,  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  şşii    RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  

ffuunnccţţiioonnaarree  aallee  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  SSeeccttoorr  11  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

Poliţia Locală a Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei 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 administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

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

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 

(2), cu modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

Văzând dispoziţiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

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

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Poliţiei Locale a Sectorului 1;  

Luând în considerare avizul favorabil nr. 12422/2014 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici; 

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

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Organigrama Poliției Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Poliției Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliției Locale a Sectorului 1, 

conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          

Art.4. Primarul sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 şi Serviciul Secretariat 

General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

data de 16.04.2014. 

 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       64 

 Data:    16.04.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoommppoonneennţţeeii  CCoommiissiieeii  SSeeccttoorruulluuii  11  ppeennttrruu    

aatteessttaarreeaa  aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr  ddee  iimmoobbiillee  eexxiisstteennttee  ppee  rraazzaa  aaddmmiinniissttrraattiivv  ––  tteerriittoorriiaallăă    

aa  SSeeccttoorruulluuii  11  şşii    aa  ccoommppoonneennţţeeii  CCoommiissiieeii  ppeennttrruu  ssoolluuţţiioonnaarreeaa  ccoonntteessttaaţţiiiilloorr  llaa  eexxaammeennuull  ddee  

aatteessttaarree    

 

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

întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1; 

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

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

Sectorului 1; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale; 

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

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

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 230/2007 privind privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ţinând cont de prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

În temeiul art.45, alin.(1) şi alin(5), teza a II-a, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HOTĂRĂŞTE:  

  

Art.1.  Se aprobă componenţa Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de 

imobile existente pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1, după cum urmează: 

 

Constantin Bortă – Consilier local – Preşedinte; 

Poliţist local – Şef Serviciu Proximitate şi Asociaţii de proprietari din cadrul Poliţiei Locale a 

Sectorului 1; 
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Inspector –  Şef Birou Resurse Umane şi Pregătire Profesională din cadrul Poliţiei Locale a 

Sectorului 1;   

Consilier juridic – Compartimentul Control Intern şi Avizare Legalitate din cadrul Poliţiei 

Locale a Sectorului 1; 

 

Art.2  Se aprobă  componenţa  Comisiei Sectorului 1 pentru soluţionarea contestaţiilor la 

examenul de atestare a administratorilor de imobile existente pe raza administrativ-teritorială a 

Sectorului 1, după cum urmează: 

 

Cosmin Marius Fodoroiu – Consilier local – Preşedinte; 

Poliţist local – Serviciul Proximitate şi Asociaţii de proprietari din cadrul Poliţiei Locale a 

Sectorului 1; 

Inspector – Biroul Resurse Umane şi Pregătire Profesională din cadrul Poliţiei Locale a 

Sectorului 1;   

Poliţist local  – Compartimentul Control Intern şi Avizare Legalitate din cadrul Poliţiei Locale 

a Sectorului 1 

 

Art.3  De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se 

abrogă 

 

Art.4. Primarul sectorului 1, membrii comisiilor, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Serviciul 

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

 

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

data de 16.04.2014. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

  

 Nr.:       65 

 Data:    16.04.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

  

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  RReegguullaammeennttuulluuii  ppeennttrruu  aauuttoorriizzaarreeaa  ppeerrssooaanneelloorr  jjuurriiddiiccee    îînn  vveeddeerreeaa  

ddeessffaaşşuurrăărriiii  aaccttiivviittăăţţiiii  ddee  aaddmmiinniissttrraarree  aa  iimmoobbiilleelloorr  îînn  SSeeccttoorruull  11    

 

 

 

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

întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1; 

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

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

Sectorului 1; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

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

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 230/2007 privind privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ţinând cont de prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari,  

În baza dispoziţiilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010; 

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

privind administraţia publică locală, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea persoanelor juridice în vederea 

desfăşurării activităţii de administrare a imobilelor în Sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să elibereze autorizaţiile de funcţionare 

pentru persoanele juridice care îndeplinesc condiţiile stabilite prin Regulament. 

Art.3. (1). Pentru derularea tuturor activităţilor care presupun verificarea îndeplinirii condiţiilor 

legale şi pentru analiza documentelor depuse în vederea autorizării, persoanele juridice achită suma 

de 400 lei, care se constituie venit la bugetul local.   

(2). Suma menționată la alin.(1) se va plăti la casieriile Direcției Generale de Impozite și 

Taxe Locale a Sectorului 1.  

Art.4. Primarul sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și 

Taxe Locale a Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

data de 16.04.2014. 

  

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       66 

 Data:    16.04.2014 
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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. 130/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuţiile Serviciului Poliţia Animalelor 

din cadrul Poliţiei Locale Sector 1 

 

 

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

specialitate întocmit de Poliţia Locală Sector 1; 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 155/2010 – Legea Poliţiei Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea  programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea art. 1 din Regulamentul privind atribuţiile 

Serviciului Poliţia Animalelor din cadrul Poliţiei Locale Sector 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 130/23.04.2008, prin introducerea unui nou aliniat:  

„ (2). În cadrul Serviciului Poliţia Animalelor se constituie Biroul pentru gestionarea câinilor 

fără stăpân.‖  
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Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin afişare sau prin orice altă forma 

de publicitate. 

 

Art.3. Primarul sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 16.04.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       67 

 Data:    16.04.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  aa  BBiirroouulluuii  ppeennttrruu  

ggeessttiioonnaarreeaa  ccââiinniilloorr  ffăărrăă  ssttăăppâânn  ccoonnssttiittuuiitt  îînn  ccaaddrruull  SSeerrvviicciiuulluuii  PPoolliiţţiiaa  AAnniimmaalleelloorr  

 

 

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

specialitate întocmit de Poliţia Locală Sector 1; 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 155/2010 – Legea Poliţiei Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României  

nr. 155/2001, aprobată prin Legea nr. 258/2013,  privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân;  

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1  (1). Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân constituit în cadrul Serviciului Poliţia Animalelor din Poliţia Locală 

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

  (2).  Se aprobă anexele 1-3 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului 

pentru gestionarea câinilor fără stăpân constituit în cadrul Serviciului Poliţia Animalelor din Poliţia 

Locală Sector 1. 
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Art.2 Prezenta hotărâre se aduce la cunostinţa publică prin afişare sau prin orice altă formă 

de publicitate. 

 

Art.3 Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 16.04.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       68 

 Data:    16.04.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HOTĂRÂRE 

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

119966//2288..1111..22001133  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  rreeţţeelleeii  şşccoollaarree  ddee  ssttaatt  şşii  ppaarrttiiccuullaarree  ppee  rraazzaa  sseeccttoorruulluuii  11  aall  

mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  ppeennttrruu  aannuull  22001144--22001155  

 

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

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

de specialitate al Primarului sectorului 1; 

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

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

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

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

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

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

ulterioare; 

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

196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015; 

Având în vedere adresa Colegiului Naţional „Sfântul Sava‖ nr. 629/26.03.2014, înregistrată la 

sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 8579/26.03.2014 prin care se solicită schimbarea denumirii 

unităţii de învăţământ din Colegiul Naţional „Sfântul Sava‖ în Colegiul Naţional Regal „Sfântul Sava‖; 

Luând act de adresa Casei Majestăţii Sale Regelui Mihai I prin care consideră oportună 

măsura schimbării denumirii unităţii de învăţământ în Colegiul Naţional Regal „Sfântul Sava‖. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se modifică punctul 48 al Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

196/28.11.2013, după cum urmează: 
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Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii 

de învăţământ 

 

Sector 

 

Nivelul 

şcolarizat 

 

Adresa 

 

 

Nr. telefon 

 

48. Colegiul Naţional 

Regal "Sfântul Sava" 
1 LIC TEO 

Str. G-ral 

Berthelot  nr. 

23 

 

021.310.07.73 

021.312.68.21 

021.314.92.94 

021.314.42.84 

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 

rămân nemodificate. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare după obţinerea „avizului conform‖ 

din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  

Art.4. Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

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

data de 16.04.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       69 

 Data:    16.04.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

  

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a unui bun imobil situat în Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1 

 

 

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

specialitate al Direcţiei Investiţii;  

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

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

Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1451/2002 privind 

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

Naţionale în proprietatea publică a municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

Văzând autorizaţia de construire nr. 166/09/O/12601/24.05.2014 privind edificarea unei 

grădiniţe cu regimul de înălţime P+1E, inclusiv instalaţiile aferente, aparţinând „Cartierului de 

locuinţe sociale și tineret Odăi‖; 

Luând act de procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nr. JUC671/09.04.2014; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art.1. Se ia act de finalizarea grădiniţei cu regimul de înălţime P+1E, inclusiv instalaţiile 

aferente, în Cartierul de locuinţe sociale şi tineret Odăi, cu următoarele suprafeţe: AC=432,85 mp, 

Ad supraterană=865,70 mp, Au=736 mp. 

Art.2. Se aprobă transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a imobilului menţionat la art. 1. 
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Art.3. Încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului menţionat la art. 1, din 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Administraţiei Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, se va realiza după finalizarea 

operaţiunilor de publicitate imobiliară (cadastru și întabulare). 

Art.4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să numească din rândul aparatului de 

specialitate comisia care să procedeze la predarea-primirea imobilului descris la art. 1. 

Art.5. Primarul sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Juridică și Resurse Umane, 

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi 

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

 

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

data de 16.04.2014. 

 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 

 Nr.:       70 

 Data:    16.04.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  

Administraţiei Pieţelor Sectorului 1 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

către Administraţia Pieţelor Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1; 

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

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

Sectorului 1; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

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

Prevederile Hotărârii Guvernului  României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor 

cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor 

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

Ţinând  seama de prevederile Hotărârii Guvernului  României nr.348/2004 privind 

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

completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind 

organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 

local, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Ţinând cont de modificările aduse Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti  nr. 

51/2003 privind măsurile de îmbunatatire a activităţii in pieţele agroalimentare din Municipiul 

Bucureşti prin  Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.  272/2013; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.113/25.07.2013 

privind aprobarea Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei 

Pieţelor Sector 1; 

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

privind administraţia publică locală, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

lnk:LEG%20PRL%2024%202000%200
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Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Pieţelor 

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

Art.2.  Începând cu data prezentei hotărâri orice prevederi referitoare la Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Administraţiei Pieţelor Sector 1 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.113/25.07.2013 

privind aprobarea Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei 

Pieţelor Sector 1 îşi păstrează valabilitatea. 

Art.4. Primarul sectorului 1, Administratia Pieţelor Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 şi Serviciul Secretariat 

General, Audienţe vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 16.04.2014. 

 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       71 

 Data:    16.04.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  ccoonnssttrruuccţţiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii    

ssiittuuaattee  îînn  SSeeccttoorruull  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

  - Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

  - Raportul nr. 8/10.04.2014 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului 

Local al sectorului 1, avizele  nr. 6/24/02.04.2014, 3/32/19.02.2014,  3/25/19.02.2014, 

6/27/02.04.2014, 6/22/02.04.2014 a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

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

administraţiei publice locale; 

 - Avizele Comisiei de circulaţie PMB şi Comisiei de Precoordonare Retele – PMB ; 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000;  

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

autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr. 

50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; 

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

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

de amenajare a teritoriului si de urbanism;  
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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 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare 

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

publicului pentru documentatiile de urbanism prevăzute în  Anexa nr.1, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre şi conţine 5 poziţii.   

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

construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire. 

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

aprobate. 

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

urbanistice contrare. 

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 16.04.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 Nr.:       72 

 Data:    16.04.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..  22  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  226600//0077..1122..22001122  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  rreeţţeelleeii  şşccoollaarree  ddee  ssttaatt  şşii  ppaarrttiiccuullaarree  ppee  rraazzaa  sseeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  

BBuuccuurreeşşttii  ppeennttrruu  aannuull  22001133--22001144,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree  

 

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

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

de specialitate al Primarului sectorului 1; 

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

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

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

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

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

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

ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 

privind aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti 

pentru anul 2013-2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând adresa Bisericii Creștine Baptiste  înregistrate la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 

9819/08.04.2014 prin care suntem informaţi cu privire la faptul că Grădiniţa cu Program Normal 

„Hope‖ şi-a încetat activitatea începând cu data de 01.09.2013; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Punctul 7 din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

260/07.12.2012 se abrogă. 

 

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare după obţinerea „avizului conform‖ 

din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 
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Art.3. Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 16.04.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      73 

 Data:    16.04.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..  22  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  

119966//2288..1111..22001133  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  rreeţţeelleeii  şşccoollaarree  ddee  ssttaatt  şşii  ppaarrttiiccuullaarree  ppee  rraazzaa  sseeccttoorruulluuii  11  aall  

mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  ppeennttrruu  aannuull  22001144--22001155  

 

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

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

de specialitate al Primarului sectorului 1; 

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

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

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

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

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

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

ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 

privind aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti 

pentru anul 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând adresa Bisericii Creștine Baptiste  înregistrate la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 

9819/08.04.2014 prin care suntem informaţi cu privire la faptul că Grădiniţa cu Program Normal 

„Hope‖ şi-a încetat activitatea începând cu data de 01.09.2013; 

Luând act de adresa Grădiniţei cu program prelungit Olga Gudynn nr. 122/04.04.2014 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 10109/10.04.2014 prin care solicită excluderea din 

reţeaua unităţilor de învăţământ particular preuniversitar cu personalitate juridică de la raza 

sectorului 1, începând cu anul școlar 2014-2015; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Punctele nr. 7 şi nr. 13 din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

196/28.11.2013 se abrogă. 

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare după obţinerea „avizului conform‖ 

din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

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

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 16.04.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       74 

 Data:    16.04.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

prin care se aprobă participarea Consiliului Local al Sectorului 1 în cadrul Proiectului 

– COMENIUS Regio, cu titlul „Art. & Culture – School Event”, 

 nr. proiect COM-12PR-17-B-RO 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

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

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

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

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/20.07.2001 

privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor locale ale 

Sectoarelor 1-6; 

        Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.525/22.12.2009 

privind constituirea Administraţiei Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1 şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei, numărului 

total de posturi, statului de funcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare solicitarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 2647 din 

24.02.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 6077/03.04.2014, precum şi de adresa 

nr. 6496/15.04.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr.10670/16.04.2014;  

Văzând adresa Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei și 

Formării Profesionale nr. 2431/15.04.2014 prin care își exprima acordul cu privire la extinderea 

proiectului prin participarea Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Local al Sectorului 1 în cadrul Proiectului – 

COMENIUS Regio, cu titlul „Art. & Culture – School Event”, nr. proiect COM-12PR-17-B-RO, 

aprobat pentru finanţare de către Agenţia Naţională de Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei 

şi Formării Profesionale, în cadrul exerciţiului de selecţie 2012.  

Art.2. Se aprobă contribuţia Consiliului Local al Sectorului 1 la proiectul menţionat la art. 1 în 

sumă de 8.275 euro, sumă ce va fi suportată din bugetul local. 

Art.3. Se mandatează Primarul sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri, inclusiv actul adiţional la contractul pentru COMENIUS – Proiecte Comenius Regio, 

programul de „Învăţare pe tot Parcursul Vieţii‖. 

Art.4. Prezenta hotărâre va intra în vigoare după obţinerea împuternicirii exprese a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Art.5. Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

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

data de 16.04.2014. 

 

  

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       75 

 Data:    16.04.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ssccuuttiirreeaa  CClluubbuulluuii  DDiipplloommaattiicc  BBuuccuurreeşşttii  ddee  llaa  ppllaattaa  uunnoorr    

ccrreeaannţţee  ddaattoorraattee  bbuuggeettuulluuii  llooccaall  aall  sseeccttoorruulluuii  11  

 

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

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

de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

 Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările și completările ulterioare: 

 Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii și 

fundaţii, cu modificările și completările ulterioare; 

 Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 1142/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 1.059/1996 privind trecerea unui teren, situat în municipiul Bucureşti, în administrarea 

Ministerului Afacerilor Externe; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 41/06.02.2013 privind 

recunoașterea Asociaţiei „Clubul Diplomatic București‖ ca fiind de utilitate publică; 

 Luând act de adresa Clubului Diplomatic Bucureşti înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 

cu nr. 9610/04.04.2014 şi de adresa Ministerului Afacerilor Externe  nr. F/2362/04.04.2014; 

 Ținând seama de adresa Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 

nr.127968/15.04.2014; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se aprobă scutirea Clubului Diplomatic Bucureşti de la plata taxelor şi penalităţilor în 

valoare de 742.971 lei aferente terenului deţinut în folosinţă în Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 2B, Sector 

1. 

Art.2. Primarul sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Direcţia 

Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 16.04.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 

 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 Nr.:       76 

 Data:    16.04.2014  
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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 încetarea mandatului unui consilier local 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local;  

 Analizând: 

 - Referatul Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti înregistrat sub nr. 22327 din data 

de 14.04.2014; 

 - Raportul de specialitate nr. 22281/14.04.2013, întocmit de Directorul Direcţiei Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Decizia primului-ministru nr. 137/27.03.2014 pentru numirea domnului Cezar-Radu Soare în 

funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, Nr. 218/27.03.2014. 

 - Cererea d-lui consilier local Soare Cezar Radu înregistrată la Primăria Sectorului 2, Cabinet 

Secretar sub nr. 1255/03.04.2014; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Art. 9 alin. (2) lit. a) şi b) coroborat cu art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. art. 88 alin. (1) lit. h) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 44 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea regulamentului – 

cadru privind organizarea şi funcţionarea consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 673/2002; 

http://www.ps2.ro/
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 - 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. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ia act de încetarea de drept a 

mandatului d-lui consilier local SOARE RADU CEZAR, ales pe listele electorale ale Uniunii 

Naţionale pentru Progresul României, la alegerile locale din data de 10 iunie 2012 şi îl declară 

vacant.  

 

 Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

DOBRIN NICU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.32 

Bucureşti, 30.04.2014  

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

30.04.2014 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 Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 123/2008 privind 

aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a 

metodologiilor de acordare a ajutoarelor financiare de urgenţă în vederea depăşirii unor situaţii de 

dificultate care pot duce la marginalizare şi excluziune socială 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 123/2008 privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor 

şi familiilor marginalizate social şi a metodologiilor de acordare a ajutoarelor financiare de urgenţă în 

vederea depăşirii unor situaţii de dificultate care pot duce la marginalizare şi excluziune socială;  

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 21111/08.04.2014 prezentată de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 19698/02.04.2014 întocmit de Directorul Direcţiei Juridice, 

Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 116/2002, privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

http://www.ps2.ro/
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 - H.G.R. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare ;  

 - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare  

 - H.G.R. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială;  

 - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G.R. nr. 1434 /2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare 

ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 - H.C.L. Sector 2 nr. 123/2008 privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor si 

familiilor marginalizate social şi a metodologiilor de acordare a ajutoarelor financiare de urgenţă în 

vederea depăşirii unor situaţii de dificultate care pot duce la marginalizare şi excluziune socială; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I.  Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 123/2008 privind aprobarea metodologiei de 

identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a metodologiilor de acordare a 

ajutoarelor financiare de urgenţă în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate care pot duce la 

marginalizare şi excluziune socială, se modifică şi se completează potrivit anexei ce conţine un 

număr de 14 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 

 Art. II. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 
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 Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 123/2008, rămân 

aplicabile. 

 

 Art. IV. (1) Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2)  Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

DOBRIN NICU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.33 

Bucureşti, 30.04.2014 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

30.04.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce 

constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 2179/17.02.2014 întocmit de Directorul General al Poliţiei Locale 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 9862/20.02.2014 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Juridice, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Referatul de aprobare nr. 13146/06.03.2014 precum şi Referatul de necesitate nr. 

24647/24.04.2014 prin care a fost adus la cunoştinţă publică proiectul de hotărâre privind stabilirea 

şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa de răspuns nr. 5513/17.02.2014 a Primăriei Sectorului 2 la adresa Instituţiei 

Prefectului Municipiului Bucureşti înregistrată sub numărul SM/19495/30.01.2014; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;  

http://www.ps2.ro/
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 - Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de 

procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 

procesual penale; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2013 privind modificarea şi completarea H.C.L. 

Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale 

Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 26/2014 privind revocarea unor acte administrative 

adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei ce cuprinde un număr de 12 file şi face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. (1) Hotărâre va intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă 

publică prin afişare sau orice altă formă de publicitate, în condiţiile Legii nr. 215/2001 privind 

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

 (2) Publicarea hotărârii se va face numai după comunicarea oficială a acesteia către Instituţia 

Prefectului Municipiului Bucureşti, în condiţiile art. 49 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 (3) La data intrării în vigoare a acesteia, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

113/2001 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

DOBRIN NICU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.34 

Bucureşti, 30.04.2014  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

30.04.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

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

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, 

pentru FUNDAŢIA HOSPICE “CASA SPERANŢEI“ 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, 

pentru FUNDAŢIA HOSPICE ―CASA SPERANŢEI― ;  

 Analizând:  

 - Raportul de specialitate nr. 20612/07.04.2014 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local  Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Referatul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înregistrat sub numărul nr. 

36333 din data de 05.03.2014; 

 - Declaraţia Fundaţiei Hospice ―CASA SPERANŢEI― înregistrată sub numărul 73 din data de 

03.02.2014; 

 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 

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

  

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art.1. Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Bucureşti, 

Sector 2, str. Tămâioarei nr. 121-123, începând de la data de 1 a lunii următoare dării în folosinţă şi 

recunoaşterii ca unitate socio-medicală. 

 Art.2. Primarul Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

DOBRIN NICU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.35 

Bucureşti, 30.04.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

30.04.2014 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 Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Modernizare Piaţa Colentina” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizare Piaţa Colentina‖;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 21658/09.04.2014 întocmit de Directorul General 

al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din data de 22.04.2014 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 84/29.07.2013 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 110/2011 privind aprobarea inventarierii bunurilor ce 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2; 
 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

http://www.ps2.ro/
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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 Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare Piața 

Colentina‖ potrivit anexei ce cuprinde un număr de 328 file şi care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 (2) Valoarea totală a investiţiei este de 2.065.488,60 lei, (2.561.205,86 lei cu TVA), 

echivalentul a 458.997,47 Euro (569.156,86 Euro cu TVA), din care C+M = 1.598.467,59 lei 

(1.982.099,81 lei cu TVA) respectiv 355.215,02 Euro (440.466,62 Euro cu TVA) la cursul valutar de 

1 euro = 4,5 lei. 
 

 Art.2 (1) Lucrările pentru implementarea proiectului „Modernizare Piața Colentina‖ cuprinse în 

anexa la prezenta hotărâre, vor fi atribuite spre execuţie unor agenţi economici specializaţi, 

desemnaţi în urma aplicării procedurilor de achiziţii publice. 

 (2)  Devizul general se actualizează pe durata execuţiei investiţiei în baza cheltuielilor legale 

efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie.        

 (3)  Se deleagă Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 competenţa organizării 

procedurii şi a încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 
 

 Art.3   Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei 

Pieţelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

DOBRIN NICU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

  

TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr.36 

Bucureşti, 30.04.2014 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

30.04.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea dezmembrării terenului identificat ca fiind Lot 1/2 aferent 

„Parcului Plumbuita 2”, Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului identificat 

ca fiind Lot 1/2 aferent „Parcului Plumbuita 2‖, Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 24604/24.04.2014 întocmit de Direcţia Urbanism şi Gestionarea 

Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Memoriul justificativ nr. 3543/15.04.2014 întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 160/2001 privind transmiterea în 

administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 a unor grădini publice, parcuri şi zone verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 55/2010 privind aprobarea documentației 

tehnico – economice pentru proiectul „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita‖ din 

cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 51/2013; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 56/2010 privind aprobarea cofinanțării și 

susţinerea proiectului „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita‖ din cadrul PIDU 

Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 52/2013; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 57/2010 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico – economice pentru proiectul „Asigurare acces Insula Plumbuita prin modernizare pasarelă 

pietonală şi pod peste Lacul Plumbuita şi drum de halaj în jurul Mănăstirii Plumbuita‖ din cadrul 

PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

85/2010; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 58/2010 privind aprobarea cofinanţării şi 

susţinerea proiectului „Asigurare acces Insula Plumbuita prin modernizare pasarelă pietonală şi pod 

peste Lacul Plumbuita şi drum de halaj în jurul Mănăstirii Plumbuita‖ din cadrul PIDU Plumbuita – 

Steaua Roşie – Petricani, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2010; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 16/2011 privind aprobarea dezmembrării 

terenului situat în ―Parcul Plumbuita 2‖, Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 28/2014 privind aprobarea dezmembrării 

terenului identificat ca fiind lotul nr. 1 aferent Parcului Plumbuita din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 29/2014 privind aprobarea dezmembrării 

terenului identificat ca fiind lotul nr. 3 aferent Parcului Plumbuita din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea administraţiei publice 

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

  

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă dezmembrarea terenului identificat ca fiind Lot 1/2 aferent „Parcului 

Plumbuita 2‖ în suprafaţă de 8.961 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti, aflat 

în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 

2, ce face obiectul proiectului „modernizare strazi Plumbuita-Petricani-Steaua Rosie‖, în doua loturi, 

conform anexelor nr. 1 - 3  ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.       

 (2) Terenul supus dezmembrării are nr. cadastral 232205, fiind înscris în Cartea Funciară sub 

nr. 232205. 

 

 Art. 2. Suprafeţele de teren astfel dezmembrate au următoarele destinaţii: 
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 - Lotul 1/2/1 – în suprafaţă de 8.743 mp, teren aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti 

şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2, cu 

destinația spațiu verde adiacent drumului de halaj din Parcul Plumbuita 2; 

 - Lotul 1/2/2 - în suprafaţă de 218 mp, teren aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2, cu 

destinația de spațiu verde adiacent străzii Ricinului. 

 

 Art. 3. Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, va lua măsurile necesare înscrierii în evidenţele 

cadastrale conform prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, a suprafeţelor de teren rezultate în urma dezmembrării. 

  

 Art. 4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

DOBRIN NICU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.37 

Bucureşti, 30.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

30.04.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea alipirii cadastrale a patru imobile, 

aferente străzii Ricinului 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii cadastrale a patru imobile, 

aferente străzii Ricinului;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 24605/24.04.2014 întocmit de Direcţia Urbanism şi Gestionarea 

Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Memoriul justificativ nr. 3544/15.04.2014 întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 160/2001 privind transmiterea în 

administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 a unor grădini publice, parcuri şi zone verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 55/2010 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico – economice pentru proiectul „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita‖ din 

cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 51/2013; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 56/2010 privind aprobarea cofinanţării şi 

susţinerea proiectului „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita‖ din cadrul PIDU 

Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 52/2013; 
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 57/2010 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico – economice pentru proiectul „Asigurare acces Insula Plumbuita prin modernizare pasarelă 

pietonală şi pod peste Lacul Plumbuita şi drum de halaj în jurul Mănăstirii Plumbuita‖ din cadrul 

PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

85/2010; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 58/2010 privind aprobarea cofinanţării şi 

susţinerea proiectului „Asigurare acces Insula Plumbuita prin modernizare pasarelă pietonală şi pod 

peste Lacul Plumbuita şi drum de halaj în jurul Mănăstirii Plumbuita‖ din cadrul PIDU Plumbuita – 

Steaua Roşie – Petricani, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2010; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 16/2011 privind aprobarea dezmembrării 

terenului situat în ―Parcul Plumbuita 2‖, Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 28/2014 privind aprobarea dezmembrării 

terenului identificat ca fiind lotul nr. 1 aferent Parcului Plumbuita din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 29/2014 privind aprobarea dezmembrării 

terenului identificat ca fiind lotul nr. 3 aferent Parcului Plumbuita din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea administraţiei publice 

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

  

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Se aprobă alipirea într-un singur imobil - strada Ricinului - a urmatoarelor terenuri: 

 - teren în suprafaţă de 218 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Administraţia Domeniului Public Sector 2, având 

numărul cadastral 232260, înscris în Cartea Funciară cu nr. 232260; 

 - teren în suprafaţă de 12 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Administraţia Domeniului Public Sector 2, având 

numărul cadastral 232202, înscris în Cartea Funciară cu nr. 232202; 

 - teren în suprafaţă de 4.311 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Administraţia Domeniului Public Sector 2, având 

numărul cadastral 232181, înscris în Cartea Funciară cu nr. 232181; 
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 - teren în suprafaţă de 3.048 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Administraţia Domeniului Public Sector 2, având 

numărul cadastral 232111, înscris în Cartea Funciară cu nr. 232111;  

 (2) Terenurile supuse alipirii se regasesc în anexele nr.1 şi 2 ce fac parte integrantă din 

prezenta hotarare. 

 

 Art.2. Terenul obţinut în urma alipirii, în suprafaţă de 7.589 mp, va avea destinaţia de stradă - 

strada Ricinului; 

 

 Art.3. Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, va lua măsurile necesare înscrierii în evidenţele 

cadastrale conform prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, a suprafeţei de teren rezultată în urma alipirii. 

  

 Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

DOBRIN NICU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.38 

Bucureşti, 30.04.2014  

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

30.04.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată 

în centrele rezidenţiale pentru adulţi cu handicap din subordinea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 

pentru anul 2014 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană 

adultă protejată în centrele rezidenţiale pentru adulţi cu handicap din subordinea Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 pentru anul 2014;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 23592/17.04.2014 precum şi Nota de Fundamentare nr. 

23593/17.04.2014 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare si funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale astfel cum a fost 

aprobată prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/17.12.2004 privind înfiinţarea Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul Centrului de Îngrijire şi 

Asistenţă nr. 2 în cuantum de 1915 lei, costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul 

Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Nr. 1 în cuantum de 2741 lei, costul mediu 

lunar/persoană adultă protejată în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Nr. 2 

în cuantum de 3498 lei şi costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul Locuinţelor 

Protejate în cuantum de 2229 lei, pentru anul 2014 conform anexei ce conţine o filă şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Costul mediu lunar aprobat în condiţiile art. 1, se va comunica consiliilor judeţene, locale 

şi municipale care au persoane adulte protejate în sistemul de protecţie adulţi al Sectorului 2. 

 

 Art.3 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 va întocmi 

documentaţia necesară şi va asigura urmărirea încasării contribuţiei comunităţilor locale la 

finanţarea activităţilor de îngrijire şi protecţie a persoanelor adulte cu handicap în condiţiile prevăzute 

de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 
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 Art.5  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

DOBRIN NICU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr.39 

Bucureşti, 30.04.2014 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

30.04.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 90/2013 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă 

Persoane şi Stare Civilă Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă 

Persoane şi Stare Civilă Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 23496/17.04.2014 întocmit de Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 

3484107/25.04.2014; 

 - Amendamentul Executivului Sectorului 2 înregistrat sub numărul 1768 din data de 

29.04.2014; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi 

ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2; 

- Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 97/05.03.2014 privind stabilirea numărului maxim de 

posturi pe anul 2014 pentru subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

http://www.ps2.ro/


135 

 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.I. (1) Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 şi Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 

2, aprobate prin H.C.L. Sector 2 nr. 90/2013, conform anexelor nr. 1 şi 2.   

 (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 este de 339 de posturi, din care două posturi de demnitate publică, 41 

posturi de conducere şi 296 posturi de execuţie. 

 (3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Publică de Evidenţă 

Persoane şi Stare Civilă Sector 2 este 70, din care 5 posturi de conducere  şi 65 de posturi de 

execuţie. 

 

 Art.II. (1) Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

 (2) Anexele nr. 1 – 3 conţin un număr de 25 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 90/2013 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi 

Stare Civilă Sector 2 îşi păstrează aplicabilitatea. 

 

 Art.IV. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art.V. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 

2. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

DOBRIN NICU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.40 

Bucureşti, 30.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

30.04.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de parteneriat 

public privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect 

“Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Aghireş“ 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr. 2 la 

Contractul de parteneriat public privat pentru concesiunea de lucrari avand ca obiect ―Dezvoltarea 

infrastructurii de afaceri – Piaţa Aghireş―;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 23816/18.04.2014 al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 23816/24.04.2014 întocmit de către Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -  Procesul verbal înregistrat la Administraţia Pieţelor Sector 2 cu nr. 385/14.04.2014, prin care 

s-a stabilit forma proiectului de act adiţional la  contractul de parteneriat public privat; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/2003 privind măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 110/2006 privind aprobarea contractului de 

parteneriat public privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect ―Dezvoltarea infrastructurii de 

afaceri – Piaţa Aghireş―; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 64/2013 pentru aprobarea unui Act adiţional la 

Contractul de Parteneriat Public Privat pentru pentru concesiunea de lucrări având ca obiect 

―Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Aghireş―, 

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă Actul adiţional nr. 2 la Contractul de parteneriat public privat pentru 

concesiunea de lucrări având ca obiect ―Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Aghireş―, 

conform anexei ce conţine un număr de 4 file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2.  Se mandatează Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2, să semneze în numele Consiliului Local 

Sector 2, actul adiţional nr. 2 la contractul de parteneriat public privat pentru concesiunea de lucrări 

având ca obiect ―Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Aghireş―. 

 

 Art.3.  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei 

Pieţelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2)  Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituşiilor interesate şi poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

DOBRIN NICU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.41 

Bucureşti, 30.04.2014 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

30.04.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi pote fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 16/28.02.2013 

privind aprobarea Documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice 

pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 16/28.02.2013 privind aprobarea Documentaţiei - cadru de organizare 

şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în 

incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 1726/16.04.2014 întocmită de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 24184/24.04.2014 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea 

Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi 

desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de învăţământ special şi 

unităţile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 8/2002 privind Metodologia de închiriere a bunurilor 

imobile disponibile (terenuri şi clădiri) în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2002 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 8/2002 privind Metodologia de închiriere a bunurilor imobile disponibile 

(terenuri şi clădiri) în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de 

pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2003 privind stabilirea documentaţiei cadru de 

licitaţie şi a preţurilor minime pentru pornirea licitaţiilor destinate închirierii spaţiilor disponibile din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2013 privind aprobarea Documentaţiei - cadru de 

organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar 

disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I. Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2013 privind aprobarea 

Documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea 

spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
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stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se modifică şi se completează după cum 

urmează:  

 ―Art. 1 (1) Se aprobă Documentaţia - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice 

pentru închirierea spaţiilor/terenurilor de sport, parcărilor, temporar disponibile aflate în incinta 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

precum şi celelalte documente aferente acesteia, conform Anexei I.  

 (2) Închirierea spaţiilor/terenurilor de sport, parcărilor temporar disponibile aflate în incinta 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

afara cadrului legal stabilit prin prezenta hotărâre sau cu încălcarea ei este lovită de nulitate.‖  

 

 Art. II. Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2013 se modifică şi se completează 

după cum urmează: 

 „Art.2. Se aprobă preturile minimale de pornire pentru închirierea spaţiilor disponibile aflate în 

administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, conform 

anexei II ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.‖ 

 

 Art. III. Art. 3 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2013 se modifică şi se completează 

după cum urmează: 

 ―Art. 3 (1) Contravaloarea lunară a chiriei şi a sumelor aferente acesteia obţinute ca urmare a 

contractelor de închiriere încheiate prin administratorul imobilelor - Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 va fi încasată la nivelul unităţilor de învăţământ 

preuniversitare de stat, acestea având obligaţia legală de a vira 50% din contravaloarea încasată 

către bugetul local. Obligaţia de virare a procentajului de 50% se menţine şi în cazul veniturilor 

obţinute din închirierile ocazionale încheiate de către organele de conducere ale unităţii de 

învăţământ. 

 (2) Taxele şi impozitele legale aferente spaţiilor/terenurilor închiriate vor fi suportate integral de 

către Locatar.‖ 

 

 Art. IV. Anexele nr. I şi II la H.C.L. Sector 2 nr. 16/2013 se înlocuiesc cu anexele nr. I şi II ce 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. V. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2013 privind 

aprobarea Documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea 

spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, rămân nemodificate. 

 

 Art. VI.  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2)  Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

DOBRIN NICU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.42 

Bucureşti, 30.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

30.04.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 ca 

urmare a alocării unor sume pentru Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe 

proprietate personală derulat conform O.U.G. nr. 51/2006 
 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 ca urmare a alocării unor sume pentru Programul naţional 

privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală derulat conform O.U.G. nr. 51/2006;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 24505/23.04.2014, întocmit de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului Sectorului 2 înregistrat sub numărul 1784 din data de 

30.04.2014; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 -  Legea bugetului de stat pe anul 2014, nr. 356/18.12.2013; 

 - Contractul de finanţare încheiat între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 18750/31.03.2014; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 51/2006 privind sprijinirea construirii de 

locuinţe proprietate personală, cu modificările  şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, 

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

contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată cu modificarile si completarile ulterioare; 

  

http://www.ps2.ro/
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În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă rectificarea bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 

2014 conform anexelor nr. 1; 2; 2.1; 2.2; 2.3; 3, astfel: 
 

Total venituri în sumă de 1.017.739 mii lei, din care: 

venituri ale secţiunii de funcţionare  – 687.036 mii lei  

venituri ale secţiunii dezvoltare -  330.703 mii lei 

Total cheltuieli în sumă de 1.207.354 mii lei, din care: 

cheltuieli secţiunea funcţionare -  687.036 mii lei, 

cheltuieli secţiunea dezvoltare -  520.318 mii lei; 

-  Deficit secţiunea dezvoltare – 189.615 mii lei, finanţat din excedentul anului 2013. 
  

 Art.2  Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti 

propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2014, ca urmare a 

modificãrilor intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificãrii bugetului de stat 

sau a altor cauze justificate. 

 

 Art.3  Anexele nr.1; 2; 2.1; 2.2; 2.3; 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

 (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 

2  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

DOBRIN NICU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

  

TOMA ŞUTRU 
 

Hotărârea nr.43 

Bucureşti, 30.04.2014 

  

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

30.04.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism 

pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 24437 din 23.04.2014 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 documentaţiilor de urbanism 

menţionate în anexa proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectul 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 

menţionate în anexa proiectului de hotărâre; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - 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; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.190/2013; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2‖ şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism 

şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2‖; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea 

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

ulterioare; 
 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului ale documentaţiilor de urbanism prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, cuprinzând în total 12 poziţii. 

 (2) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

 (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexă reprezintă regulament de urbanism şi 

dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaţii de construire eliberată conform legislaţiei în 

vigoare. 
 

 Art.2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 
 

 Art.3  (1) Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice/juridice interesate şi poate fi consultată 

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

DOBRIN NICU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

  

TOMA ŞUTRU 
 

Hotărârea nr.44 

Bucureşti, 30.04.2014 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

30.04.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2   
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  



148 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 

 

SUMAR  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea componenţei Comisiei locale de ordine publică a Sectorului 4 Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere: 

            -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

            -  Prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 45/31.03.2011 şi 41/27.03.2014;

 Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 4 

nr. 114/10.04.2014 ; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Cosiliului Local Sector 4; 

 Potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul  art. 45 alin.(1) şi ale art. 81 alin. (2) lit.‖j‖ şi „l‖ din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă completarea componenţei Comisiei locale de ordine publică a Sectorului 4 

Bucureşti cu membrii de drept, astfel cum sunt nominalizaţi la art. 28 din Legea nr. 155/2010 a 

Poliţiei Locale:  

 

1. Popescu Cristian Victor Piedone - Primar - Preşedintele Comisiei 

2. Levenţiu Corneliu Gabriel  - Şeful Poliţiei Sector 4 

3. Adrian Ionescu – Directorul General al Poliţiei Locale Sector4 

4. Radu Dragomirescu – Secretarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

5. Florian GIUGLEA         -   consilier local  

6. Ovidiu Dumitru ZARĂ  -   consilier local 

7. Florian PUIU                  -    consilier local 

 

 Art.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei locale de ordine publică, aprobat 

prin art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 45/31.03.2011, rămâne nemodificat. 
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 Art.3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Poliţia Locală Sector 4 şi consilierii locali 

nominalizaţi, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.04.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.53/30.04.2014 
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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 şi a Statului de Funcţii ale Administraţiei Domeniului Public 

Sector 4 
 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Ţinând seama de  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Analizând Referatul de Specialitate al Administraţiei Domeniului Public Sector 4 cu nr. 

430/31.03.2014; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Luând act de O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit.(e) din Legea nr. 215/2001 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Administraţiei 

Domeniului Public Sector 4 în conformitate cu anexele 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.134/29.08.2013, 

respectiv anexa nr. 3, rămân neschimbate. 

Art.3 Directorul Administraţiei Domeniului Public Sector 4, prin compartimentele de 

specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.04.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr.54/30.04.2014 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 4 

 

 Consiliul Local  al Sectorului 4, 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Raportul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr.ID 

45/15.04.2014;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevedrilor art. 23 alin.(2) lit. b) şi alin.(4) din Legea nr. 188/1999 privind statutul 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art.45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1  Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei Generale de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 4 pentru anul  2014, conform anexei nr. 1. 

 Art. 2 Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4, 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.04.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr.55/30.04.2014 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare ale Direcţiei  Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sector 4 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4. 

 Luând în considerare avizul Agentiei Nationale a Funcţionarilor Publici.  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4. 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

272/05.12.2002; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 2 lit.e din Legea nr. 215/2001 a 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1 (1) Se aproba organigrama Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 

conform anexei nr. 1. 

(2) Se aproba statul de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 

conform anexei nr. 2. 

(3) Numărul total de posturi aprobate este de 225, din care 201 posturi funcţii publice, 

24 funcţii contractuale. 

 Art. 2 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe 

Locale Sector 4 se modifică şi se completează în consecinţă, conform anexei nr. 3. 

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

 Art.4 Şefii compartimentelor care au preluat şi alte atribuţii îşi păstrează funcţia de conducere. 

 Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 

nr. 128/29.08.2013 îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art.6 Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.04.2014. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.56/30.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei de Evidenţă a 

Persoanelor Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Ţinând seama de  expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 prin împuternicit; 

 Analizând Referatul de specialitate nr. II/138/17.04.2014 întocmit de Serviciul Resurse 

Umane, SSM,PSI,MC din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(1) şi ale art.81 alin.(2) lit.e) din Legea nr.215/2001 privind 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 

4 în conformitate cu prevederile anexelor nr.1 şi nr.2; 

 Art.2 Anexa nr.1 şi anexa nr.2 fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 

Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.04.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.57/30.04.2014 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.44/27.03.2014 

privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2014, la nivelul Sectorului 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4  

 Având în vedere:  

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ;  

- raportul de specialitate al Direcţiei Resurse Umane nr.P9/411/25.04.2014 ;  

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

-  Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare ;  

- dispoziţiile Ordinului nr.63/206/2014 privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute 

în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

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

măsuri financiare ; 

- adresa Instituţiei  Prefectului Municipiului Bucureşti nr.4035/P/05.03.2014, înregistrată la 

Registratura Sectorului 4 Bucureşti cu nr.9846/12.03.2014;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art.81 alin.(2) lit.,,e‖ şi alin.4 din Legea nr.215/2001 a 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.I - Se aprobă modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.44/27.03.2014, în 

sensul modificării numărului de posturi aferent Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 

4 de la 44 de posturi la 58 de posturi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat la nivelul 

Sectorului 4.  

 Art.II - Hotărârea Consiliului Local  nr.44/27.03.2014 se modifică corespunzător.  

 Art.III - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcţia Resurse Umane precum şi 

Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.04.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.58/30.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 prin împuternicit şi Referatul 

de specialitate nr. 2740/23.04.2014 întocmit de Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 

4; 

  Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. ,,e’’ din Legea nr. 

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

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare ale Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4, conform Anexelor I, II şi III 

care fac parte integrantă din prezenta.  

 

Art. 2. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.44/27.03.2014 se modifică 

corespunzător, iar Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 16/05.02.2014 şi Hotărârea Consiliului 

Local Sector 4 nr.18/19.02.2014 se abrogă. 

 

Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Administraţia Şcolilor, 

Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei conform 

competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.04.2014. 



159 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.59/30.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al Pieţei “Bercenarilor” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi Raportul de specialitate 

al Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sectorul nr. 1961/15.04.2014; 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi 

servicii de piaţă în unele zone publice; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.1, art. 81 alin. (2), lit. o) şi r) din Legea 215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de funcţionare al Pieţei ―Bercenarilor‖, conform anexei nr.1, ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Secretarul Sectorului 4, împreună cu Directorul General al Direcţiei de Administrare a 

Pieţelor Sector 4 şi cu conducerea Pieţei ―Bercenarilor‖, vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.04.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.60/30.04.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTICONSILIUL 

LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 9/31.01.2013 privind 

organizarea reţelei unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ 

preuniversitar, de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2013/2014 

  

Consiliul Local Sector 4, 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 precum şi Referatul de 

specialitate nr. 206/24.04.2014 întocmit de Secretarul Sectorului 4;  

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Luând în considerare Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 6564/2011 privind aprobarea 

procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul de învăţământ 

preuniversitar precum şi prevederile art. 2 din Ordonanţa de Guvern nr. 63/2002 privind atibuirea 

sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003 cu modificările şi completările; 

 Ţinând cont de Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5433/2013 şi Ordinul Ministrului 

Educaţiei Naţionale nr. 5480/2013 precum şi Avizul conform al Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti nr. 4686,5570/07.04.2014; 

 Văzând prevederile art. 27 precum şi art. 61 din Legea nr. 1/2011 privind Educaţia Naţională, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor cuprinse la art. 45 alin.(1) şi art. 81 alin.(2), lit. ,,j’’ şi alin.(4) din Legea 

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

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 – Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 

9/31.01.2013 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ 

preuniversitar, de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2013/2014, conform anexei, ce face parte 

integrantă din prezenta.    

 Art.2 – Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, 

Secretarul Sectorului 4, Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4, Inspectoratul Şcolar 

al Municipiului Bucureşti precum şi de unitatea nominalizată în anexă, conform competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.04.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr.61/30.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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.2/30.01.2014 privind organizarea 

reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, 

la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2014/2015 

  

Consiliul Local Sector 4, 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 precum şi Referatul de 

specialitate nr. 207/24.04.2014 întocmit de Secretarul Sectorului 4;  

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Luând în considerare Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5454/2013 privind aprobarea 

Metodologtiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea 

organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015; 

 Ţinând cont de Avizul conform al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureș ti 

nr.4926/07.04.2014; 

 Văzând prevederile art. 27 precum şi art. 61 din Legea nr. 1/2011 privind Educaţia Naţională, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor cuprinse la art. 45 alin.(1) şi art. 81 alin.(2), lit. ,,j’’ şi alin.(4) din Legea 

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

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 – Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.2/30.01.2014 privind 

organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, 

în anul şcolar 2014/2015, în sensul că: şcoala Primară ,,Big Smile’’ din str. Cuza Voda nr.121, 

Sector 4, se regăseşte în anexa la hotărârea susmenţionată (la poziţia 90).    
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 Art.2 – Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, 

Secretarul Sectorului 4, Administraţia Şcolilor, Liceelor si Grădiniţelor Sector 4, Inspectoratul Şcolar 

al Municipiului Bucureşti precum şi de unitatea nominalizată la art.1, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.04.2014. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.62/30.04.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTICONSILIUL 

LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.26/27.02.2014 privind 

transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4 a spaţiului situat în str. Târgul Frumos nr. 24, Sector 4 şi înfiinţarea Centrului 

,,Adăpostul de Noapte pentru Persoanele Adulte’’ de pe raza Sectorului 4 

 

Consiliul Local al sectorului 4: 

 Ţinând cont de referatul de specialitate nr.153550/22.04.2014 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, precum şi Expunerea de motive a Viceprimarului 

Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.3 şi art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.26/27.02.2014 privind 

transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 

a spaţiului situat în str. Târgul Frumos nr. 24, Sector 4 şi înfiinţarea Centrului ,,Adăpostul de Noapte 

pentru Persoanele Adulte’’ de pe raza Sectorului 4 se modifică după cum urmează: ―spaţiul situat în 

str. Târgul Frumos nr. 24 este compus din clădire în suprafaţă de 214,199 mp şi teren aferent în 

suprafaţă de 600,649 mp, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre‖.   

 Art.2. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.26/27.02.2014 

rămân neschimbate. 

 Art.3. Secretarul Sectorului 4, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4 prin compartimentele sale de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.04.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.63/30.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 27/27.02.2014 

privind transmiterea din administrarea Administratiei Şcolilor, Liceelor, şi Grădiniţelor Sector 

4 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, a 

imobilului în suprafaţă de 712 mp (parter+etaj 1, 2, 3) şi a terenului aferent, situat în incinta 

Liceului Industrial „Dacia”, din strada Cap. Grigore Marin, nr. 42 – 44, Secor 4 Bucureşti şi 

înfiinţarea unui Cămin de Bătrâni 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Având în vedere Referatul de Specialitate comun al Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi 

Grădiniţelor Sector 4 şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 

nr.D/121 /22.04.2014 şi Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Ţinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Luând în considerare Extrasul de Carte Funciară nr. 78580, emis de Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Bucureşti Sector 4, precum şi Încheierea Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Bucureşti Sector 4 nr. 433808/2011; 

 Ţinând seama de dispozitiile art.45 alin.(3) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.f) din Legea 

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

ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.27/27.02.2014 privind transmiterea 

din administrarea Administraţiei Scolilor, Liceelor, şi Grădiniţelor Sector 4 în administrarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, a imobilului în suprafaţă de 712 mp 

(parter+etaj 1, 2, 3) şi a terenului aferent, situat în incinta Liceului Industrial „Dacia‖, din strada Cap. 

Grigore Marin, nr. 42 – 44, Secor 4 Bucuresti şi înfiinţarea unui Cămin de Bătrâni se modifică şi se 

completează şi va avea următorul cuprins: „Se aprobă transmiterea din administrarea Administraţiei 

Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4, în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 4, a imobilului în suprafaţă de 712 mp. suprafaţa construită şi a terenului 

aferent în suprafaţă de 2268 mp, precum şi dreptul de liber acces pe drumul existent din incinta 
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Liceului Industrial „Dacia”, situat în strada Cap. Grigore Marin, nr. 42 – 44, Sector 4, 

Bucureşti, conform Anexei , ce face parte integrantă din această hotărâre.‖ 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.27/27.02.2014  

rămân neschimbate. 

 Art. 3. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4, precum şi Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.04.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.64/30.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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 anual de acţiuni şi lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2014, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 153201 /16.04.2014 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Ţinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza prevederilor art. 6 alin. 7 şi alin. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, republicată; 

 Potrivit dispoziţiilor art. 28 alin. 1 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 şi art. 81 alin. 2 lit. n din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2014, prestate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr. 1 la 

prezenta hotărâre; 

 Art. 2. Cu aceeaşi dată se aprobă Instrucţiunile de implementare a Planului prevăzut la art. 1, 

conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre; 

 Art. 3. Activităţile ce urmează a fi prestate de către beneficiarii menţionaţi la art. 1, se vor 

stabili prin dispoziţie de către Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului sector 4 şi prin decizie de către directorul Administraţiei Domeniului Public sector 

4; 

 Art. 4. Anexele 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta; 
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 Art. 5. Secretarul sectorului 4, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4 şi Administraţia Domeniului Public Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.04.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

 

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.65/30.04.2014 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 
  

SUMAR 
 

 

HOTĂRÂREA Nr.77/30.04.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

obiectivului de investiţii „Amenajări exterioare - amfiteatru - în curtea Şcolii cu clasele I – VIII nr. 198, Sector 6, 

Bucureşti‖.................................................................................................................................................................................  
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HOTĂRÂREA Nr.78/30.04.2014 privind aprobarea proiectului ‖Amenajări exterioare - amfiteatru - în curtea Şcolii cu 
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HOTĂRÂREA Nr.79/30.04.2014 privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 
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HOTĂRÂREA Nr.83/30.04.2014 privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2013 – 2014‚ 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de 

investiţii „Amenajări exterioare - amfiteatru - în curtea Şcolii cu clasele I – VIII nr. 198, Sector 6, 

Bucureşti‖ 
 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

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

locale, H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de 

investiţii „Amenajări exterioare - amfiteatru - în curtea Şcolii cu clasele I – VIII nr. 198, Sector 6, 

Bucureşti‖ aşa cum sunt prevăzuţi în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei 

Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

 

Robert Stan 

Secretarul Sectorului 6, 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 77 

Data: 30.04.2014 

*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.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului ‖Amenajări exterioare - amfiteatru - în curtea Şcolii 

cu clasele I-VIII nr. 198, Sector 6, Bucureşti‖ 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Investiţii; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând cont de: 

 - Decizia DG REGIO C(2013)9772/19.12.2013;  

 - Ghidul Solicitantului - Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major 

de intervenţie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

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

locale; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul „Amenajări exterioare - amfiteatru - în curtea Şcolii cu clasele      I-

VIII nr. 198, Sector 6, Bucureşti‖, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de 

intervenţie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.  

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Amenajări exterioare - amfiteatru - în curtea 

Şcolii cu clasele I-VIII nr. 198, Sector 6, Bucureşti‖,  în cuantum de 667.368,45 lei (inclusiv T.V.A.). 

 Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Sectorului 6 al municipiului Bucureşti, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 48.544,14 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului 

Amenajări exterioare - amfiteatru - în curtea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 198, Sector 6, Bucureşti. 
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 Art. 4. Pentru implementarea în condiţii optime a proiectului „Amenajări exterioare - amfiteatru 

- în curtea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 198, Sector 6, Bucureşti‖,  se vor asigura din bugetul propriu al 

Sectorului 6 al municipiului Bucureşti sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării.  

 Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 Art. 6. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 Mănescu Rareş Şerban să semneze toate 

actele necesare şi contractul de finanţare în numele Sectorului 6 al municipiului Bucureşti. 

 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Investiţii şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 78 

Data: 30.04.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat  

de venituri şi cheltuieli 

al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, ale H.C.G.M.B. nr. 

1/2014 privind repartizarea sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 

pe anul 2014 în sumă de 975.135,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 955.584,00 mii lei la venituri, 

conform Anexei nr. I, ce cuprinde Formularul 11/01, cu anexele 1, 1a si 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2014, în sumă de 14.964,00 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. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 

2014, în sumă de 105.000,00 mii lei credite interne, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 

11/03 cu Anexa 2, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 



177 

 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 79 

Data: 30.04.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie  

pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 

al municipiului Bucureşti pe anul 2014 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de Specialitate al 

Direcţiei Economice; 

 În temeiul  art. 49 alin. (12) şi alin. (13) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 

pe trimestrul 1 al anului 2014, conform Anexelor  nr. 1 şi 2. 

  Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului împrumuturilor externe şi interne pe 

trimestrul 1 al anului 2014, conform Anexei  nr. 3. 

 Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul 1 al 

anului 2014, conform Anexelor nr. 4 şi 5. 

 Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul 1 al anului 2014, conform Anexelor nr. 6 şi 7. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
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(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 80 

Data: 30.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea restructurării împrumutului intern contractat în data de 24.07.2009 

de la B.C.R. S.A. în baza contractului de credit nr. DM 38/24.07.2009 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

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

63 alin. (1) lit. c) şi alin (4) lit.c), art. 81 precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6)  din 

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

ulterioare; 

 În conformitate cu art. 20, alin. (1), lit. f) şi g) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind 

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

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi ale Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale 

ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru investiţii; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 

specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014, prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. 

IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi cele ale H.G.R. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 14, lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţii publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii; 
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 Ţinând seama de prevederile art. 43, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

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

ulterioare; 

 H.C.L. nr. 153 din 22.07.2009 privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 

milioane lei pentru o perioadă de 20 ani şi perioadă de graţie de 4 ani, în vederea asigurării finanţării 

unor obiective de investiţii de interes public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

       Ţinând seama de prevederile art. 1166 (care înlocuieşte art. 942) din Codul civil, referitoare la 

contracte sau convenţii; 

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

financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, 

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă restructurarea împrumutului intern DM 38/24.07.2009 contractat de la B.C.R. 

S.A. în data de 24.07.2009, cu amendamentele în vigoare, restructurare ce se referă la perioada de 

dobândă, rata dobânzii, ratele scadente, comisioane, marja dobânzii, o nouă perioadă de graţie de 

până la 3 ani, extinderea perioadei de rambursare de până la 20 de ani, ce va intra în vigoare la 

data semnării actelor adiţionale. 

 Art. 2. Se împuterniceşte (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, să 

negocieze şi semneze, în numele şi pe seama Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, actele 

adiţionale necesare restructurării împrumutului intern DM 38/24.07.2009 contractat de la B.C.R. S.A. 

în data de 24.07.2009, cu amendamentele în vigoare. 

 Art. 3. Din bugetul local al  Sectorului 6 se asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1. 

 Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 

credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Consiliului Local Sector 6 – Primăria Sector 6 

următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia; 

b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare a Consiliului Local Sector 6; 
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d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 

rambursare a finanţării rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

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

trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

 Art. 5. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 6 al 

municipiului Bucureşti. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al municipiului Bucureşti va garanta 

anual, va fi egal cu obligaţiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la acest 

împrumut, aferente anului respectiv. 

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

României şi acesta va fi plătit din bugetele locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanţarea datoriei 

publice locale. 

 (3) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 al municipiului Bucureşti să semneze în numele şi 

pentru Sectorul 6 al municipiului Bucureşti acordul de garantare a împrumutului şi să semneze în 

numele Sectorului 6 al municipiului Bucureşti toate documentele necesare obţinerii autorizării şi 

derulării finanţării rambursabile interne. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Economică şi Direcţia Investiţii vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 81 

Data: 30.04.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, 

în cartierul ―Constantin Brâncuşi‖, rămase vacante pe perioada exploatării 

în regim de închiriere 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 

întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, modificată şi completată, ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 962/2001 modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

6  nr. 159/2009, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 181/2006; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul ―Constantin Brâncuşi‖, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa 

Primarului Sectorului 6 în termen de 7 zile de la afişarea listei. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă 

şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 82 

Data: 30.04.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2013 – 2014‚ 

pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile 

de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Şcolilor Sector 6,  

precum şi referatul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 privind situaţia numerică 

a burselor solicitate pe categorii de burse pentru semestrul II - an şcolar 2013 – 2014 cu nr. 92 din 

03.04.2014 înregistrat la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6, cu nr. 2220 din data de 07.04.2014 

precum şi situaţia numerică a elevilor cu media 10 pe Semestrul I, anul şcolar 2013 – 2014 întocmită 

de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 cu nr. 105 din data de 09.04.2014 şi 

înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 2318 din data de 09.04.2014;  

 Ţinând seama de Rapoartele de specialitate întocmite de comisiile de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6;  

 În temeiul prevederilor art. 105 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, 

precum şi prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 

 În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) şi alin. (4) din 

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

ulterioare; 

 Consiliul  Local  Sector  6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2014, pentru anul 

şcolar 2013 – 2014, elevilor cuprinşi în învăţămânul preuniversitar de stat din instituţiile de 

învăţământ din Sectorul 6, un număr de 2828 burse şcolare după cum urmează: 

1) pentru semestrul I an şcolar 2013 – 2014 un număr de 806 burse şcolare după cum urmează: 

a) 95 burse de performanţă în cuantum de 130 lei/lună/elev; 

b) 153 burse de studiu în cuantum de 130 lei/lună/elev; 
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c) 558 burse de merit;  

2) pentru semestrul II an şcolar 2013 – 2014 un număr de 2022 burse şcolare după cum urmează: 

a) 1996 burse de ajutor social în cuantum de 130 lei/lună/elev; 

b) 26 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 130 lei/an/elev. 

 Art. 2. Bursele de merit se acordă pe semestrul II an şcolar 2013 – 2014, o singură dată în 

cuantum total de 588 lei/elev, pentru elevii din învăţămânul preuniversitar de stat din instituţiile de 

învăţământ din Sectorul 6, care au obţinut media 10 pe Semestrul I în anul şcolar 2013 – 2014. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Direcţia Economică din 

cadrul Primăriei Sectorului 6 împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 83 

Data: 30.04.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind măsuri de îmbunătăţire a colectării impozitelor şi taxelor locale de la contribuabilii 

care utilizează domeniul public/privat aflat în administrarea instituţiilor de interes 

public din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al 

Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor se specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând cont de prevederile art. 249 alin. (1), (2) şi (3), art. 256 alin. (1), (2 şi (3), art. 283, art. 

288, art. 291 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, 

art. 113 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicat cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Contribuabilii care urmează să încheie contracte în temeiul cărora vor utiliza domeniul 

public/privat şi/sau vor efectua fapte de comerţ pe terenuri şi/sau clădiri aflate în administrarea 

instituţiilor de interes public din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, la încheierea 

contractului vor prezenta instituţiei publice cocontractante, certificatul de atestare fiscală prin care se 

atestă achitarea tuturor creanţelor exigibile, datorate bugetului local al Sectorului 6. 

 Art. 2. Până la data de 31 martie a fiecărui an, sub sancţiunea rezilierii contractului, 

contribuabilii care au în derulare contracte în temeiul cărora utilizează domeniul public/privat şi/sau 

efectuează fapte de comerţ pe terenuri şi/sau clădiri aflate în administrarea instituţiilor de interes 

public din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 vor prezenta instituţiei publice cocontractante, 

certificatul de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor creanţelor exigibile datorate 

bugetului local al sectorului 6. 

Prin excepţie, pentru anul 2014 dovada achitării tuturor creanţelor exigibile se va face în termen de 

90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sub sancţiunea rezilierii contractului. 
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 Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi instituţiile de interes public din subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 Art. 4. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 Art. 5. Dispoziţiile H.C.L. Sector 6 nr. 129/29.08.2013 se abrogă. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 84  

Data: 30.04.2014 
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