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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..  11  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11    

nnrr..  223311//0088..1111..22001122  pprriinn  ccaarree  ss--aauu  aapprroobbaatt  iinnddiiccaattoorriiii  tteehhnniiccoo––eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennţţii    

uunnoorr  oobbiieeccttiivvee  ddee  iinnvveessttiiţţiiii  ddiinn  ccaaddrruull  PPrrooggrraammuulluuii  ddee  rreeaabbiilliittaarree  tteerrmmiiccăă  aa  iimmoobbiilleelloorr  ddiinn  

SSeeccttoorruull  11  aall  mmuunniicciippiiuull  BBuuccuurreeşşttii  

  

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

întocmit de Direcţia Investiţii; 

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

taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Luând în considerare prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile art.140, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României 

nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri 

financiar-fiscale; 

În temeiul art.45, alin.(1), 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 şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.(1) Se modifică valorile indicatorilor din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 231/08.11.2012 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico–economici aferenţi unor 

obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, pentru 

poziţiile cuprinse în Anexa nr.1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.  

(2) Celelalte poziţii ale Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

231/08.11.2012 rămân nemodificate. 

 

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

constituite cu această destinaţie. 
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Art.3. Primarul sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic şi Serviciul 

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

 

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

de 28.08.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 126 

Data: 28.08.2014 



8 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  bbuuggeettuulluuii    ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee    vveenniittuurrii    şşii    cchheellttuuiieellii  ppee    

ttiittlluurrii,,  aarrttiiccoollee  şşii  aalliinneeaattee  ppeennttrruu  aannuull  22001144  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  

 

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

întocmit  de  Direcţia  Management Economic; 

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

taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 356/2013 privind  bugetul de stat pe anul 2014, 

rectificată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.51/2006 pentru aprobarea 

Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind 

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

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform adresei nr. 383247/27.08.2014, transmisă de către Direcţia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2014 pentru care au fost avute în vedere 

încasările la data de 31.12.2013, precum şi estimările pentru anii 2015-2017; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

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

2014  în sumă de 1.234.746,72 mii lei se majorează cu 1.057,79 mii lei devenind 1.235.804,51 mii 

lei şi este repartizat astfel : 
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- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 844.546,37 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 391.258,14 mii lei; 

 

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

Municipiului Bucureşti în suma de 1.200.193,71 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel : 

 

 Veniturile bugetului local în sumă de 1.173.081,11 mii lei  se majorează cu 57.79 mii lei 

devenind 1.173.138,90 mii lei, conform anexei nr.1.1, astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 815.446,36 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 357.692,54 mii lei; 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii în suma de 25.723,26 se majorează cu 1.000,00 mii lei devenind 26.723,26 mii lei, 

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

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 26.463,93mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 259,33 mii lei; 

 

 Veniturile bugetului împrumuturilor externe sunt în valoare de 331,52 mii lei şi sunt 

repartizate pe secţiuni,  astfel: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 331,52 mii lei; 

 

 Veniturile bugetului împrumuturilor interne sunt în valoare de 0,03 mii lei şi sunt 

repartizate pe secţiuni,  astfel: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,03 mii lei; 

 

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

1.234.746,72 mii lei se majorează cu 1.057,79 mii lei devenind 1.235.804,72 mii lei şi sunt 

repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează : 

 

 Bugetul local pe anul 2014 în sumă de 1.204.818,36 mii lei se majorează cu 57,79 mii 

lei devenind 1.204.876,15 mii lei şi este structurat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 
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(1) 1.204.876,15 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.02, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.2.1, din care : 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 815.446,36 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  389.429,79 mii lei; 

 

 (2) 99.559,21 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care : 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 71.168,92 mii lei; 

-  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 28.390,29 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);  

 (3) 24.058,85 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care : 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 23.703,25 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 355,60 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2); 

 (4) 33.929,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, 

din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 33.929,00 mii lei, nerectificându-se; 

 (5) 655,80 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care   

  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 600,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 55,80 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

 (6) 42.504,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care : 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 21.355,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 21.149,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 

 (7) 305.456,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

  - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 259.267,00 mii lei; 

  -Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 46.189,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.1.1; 1.2.1.5.1.1.1; 1.2.1.5.1.1.2; 1.2.1.5.1.2; 1.2.1.5.1.2.1; 

1.2.1.5.1.2.2; 1.2.1.5.1.2.3; 1.2.1.5.1.3; 1.2.1.5.1.4; 1.2.1.5.2); 

 (8) 52.100,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 36.378,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 15.722,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr 1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1); 

 (9) 131.632,76 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 104.476,27 mii lei ; 
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  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 27.156,49 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1, 1.2.1.7.2); 

 (10) 113.129,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care :  

    - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 105.179,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.950,00 mii lei, nerectificându-se; 

 (11) 245.839,78 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 7.053,32 mii lei; 

  -Secţiunea de dezvoltare este în sumă 238.786,46 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.8 (1.2.1.8.1) ; 

 (12) 133.021,35 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care :  

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 132.000,00 mii lei; 

  -  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.021,35 mii lei, nerectificându-se; 

 (13)   20.990,40 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 20.336,60 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 653,80 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.9 (1.2.1.9.1).; 

 (14)  2.000,00 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncţionale 87.02, din care: 

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

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.000,00 mii lei, nerectificându-se . 

 Deficitul secţiunii de dezvoltare în valoare de 31.737,25 mii lei se acoperă din excedentul 

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

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

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

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

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

deliberative, astfel:  

a) ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)”. 

 

 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii  pe anul 2014 în sumă de 29.596,81 mii lei se majorează cu 1.000,00 mii lei devenind 

30.596,81 mii lei şi este repartizat pe secţiuni, conform anexei 1.4, astfel : 

(1) 30.596,81 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.4.1, din care: 

  -SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 29.100,01 mii lei; 

  -SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.496,80  mii lei; 
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(2) 47,00 mii lei pentru Ordine şi Siguranţă Naţională capitolul 61.10, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 47,00 mii lei, nerectificându-se ;  

 

(3) 17.370,81 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care :  

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 17.092,01 mii lei;  

     - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 278,80 mii lei, nerectificându-se ; 

 

(4) 2.744,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă 2.744,00 mii lei, nerectificându-se ; 

 

   (5) 10.435,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

    -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 9.217,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.218,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.4.1.1  

 

Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de funcţionare în valoare de 2.751,08 mii lei este finanțat 

din excedentul anilor precedenți. 

Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de dezvoltare în valoare de 1.122,47 mii lei este finanțat 

din excedentul anilor precedenți. 

 

 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2014 în sumă de 331,52 mii lei nu se 

rectifică şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

 (1) 331,52 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.06, din care : 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 331,52 mii lei; 

 

  (2) 331,52 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, 

nerectificându-se ; 

 

 Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2014 este în sumă de 0,03 mii lei si este 

repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

  (1) 0,03 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.07, din care : 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,03 mii lei; 
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  (2) 0,03 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 387.723,36 mii lei, conform programului de 

investitii publice, din care: 

   - 385.895,04 mii lei – buget local; 

   - 331,52 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi externe;   

   - 1.496,80 mii lei –  suma alocată pentru instituţii publice şi activităţi finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii. 

 

Art.5. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, unităţile de învăţământ din Sectorul 1, Direcţia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale a Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcţia 

Investiţii şi Serviciul  Secretariat General, Audienţe, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 28.08.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 127 

Data: 28.08.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii,,  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  şşii  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  

ffuunnccţţiioonnaarree  aallee    AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  UUnniittăăţţiilloorr  ddee  ÎÎnnvvăăţţăămmâânntt  PPrreeuunniivveerrssiittaarr  şşii    

  UUnniittăăţţiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11  

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi  Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 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, 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;  

 Ţinând seama de prevederile  Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 285/2010 - Lege privind salarizarea în anul 2011 a 

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr,1086/2013pentru aprobarea 

normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern in Romania; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în 

care îşi desfăşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi 

din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în 

administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti; 
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Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 2192/2004 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat; 

Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 70/2002 privind 

administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

Luând în considerare Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României  84/2012 privind 

stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte 

normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare ; 

   În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 77/2013 

pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a 

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

autoritatea sau în coordonarea Guvernelor ori a ministerelor; 

  Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 103/2013 

salarizarea personalului bugetar pe anul 2014 și alte măsuri privind cheltuielile publice; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 73/2002  

privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 – 6 a unor atribuții privind 

protecția socială; 

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/2001 privind trecerea 

unităților de învățământ preuniversitar de stat în Administrația Consiliilor Locale ale sectoarelor 1 – 

6; 

   Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/30.01.2014  

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, cu un număr total de 24 posturi, conform Anexei nr.2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Începând cu data prezentei, celelalte Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 îşi 

înceteaza aplicabilitatea. 

 Art.5. Primarul Sectorului 1,  Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

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

prezentei hotărâri. 

 

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

data de 28.08.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 128 

Data: 28.08.2014 



17 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînncchheeiieerriiii  ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee  îînncchhiirriieerree  

ppeennttrruu  iimmoobbiilluull  ddiinn  ssttrr..  GG--rraall  CChhrriissttiiaann  TTeellll  nnrr..  2222,,  SSeeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeșșttii,,  

nneecceessaarr  ppeennttrruu  ddeessffăășșuurraarreeaa  aaccttiivviittăățțiiii    GGrrăăddiinniițțeeii  ddee  ccooppiiii  șșii  aa  ccllaasseeii  pprreeggăăttiittooaarree  

ddiinn  ccaaddrruull  CCoolleeggiiuulluuii  GGeerrmmaann  GGooeetthhee  

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

 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 dispoziţiilor Legii Educatiei naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 48 din 26.03.2014 privind 

aprobarea inițierii procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil necesar pentru desfășurarea 

activității Grădiniței de copii și a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe  prin care 

au fost numite două comisii, de identificare și evaluare a unui imobil cu destinația menționată și de 

negociere a prețului de închiriere a acestuia; 

 În baza proceselor – verbale încheiate de cele două comisii în data de 26.06.2014 privind 

identificarea și evaluarea unui imobil adecvat desfășurării activității Grădiniței de copii și a clasei 

pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe  și Anexa 1 la acest proces verbal, precum și din 

data de 17.07.2014 și data de 13.08.2014  privind negocierea prețului de închiriere în vederea 

încheierii unui contract de închiriere pentru imobilului din str. G-ral Christian Tell nr. 22, Sector 1 

București;  

 Ținând seama de adresa nr. 1899/29.06.2012 a Colegiului German Goethe, înregistrată cu nr. 

4665/29.06.2012 la Registratura  Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1; 
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 Luând în considerare adresa Colegiului Național „I.L. Caragiale” nr. 983/28.02.2014, 

înregistrată la Registratura Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 3190/03.03.2014; 

 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. - (1) Se aprobă încheierea contractului de închiriere, în condiţiile legii, pe o perioadă 

de 3 (trei) ani, începând cu data de 01 septembrie 2014 până la data de 01 septembrie 2017, cu 

posibilitatea de prelungire prin act adiţional la contractul de închiriere,  a imobilului compus din teren 

în suprafață de 3215 mp și construcții edificate pe acesta, în suprafață totală desfășurată de 

1961,36 mp, compusă din: CORP A = S+P+M (suprafață construită la sol de 403,69 mp și suprafață 

utilă de 602,21 mp),  CORP B = P+1E, ( suprafață construită la sol de 262,60 mp și suprafață utilă 

de 472,19 mp), CORP C = P+1E (suprafață construită la sol de 321,15 mp și suprafață utilă de 

606,55 mp), CORP D = P+1E (suprafață construită la sol de 149,08 mp și suprafață utilă de 229,21 

mp), ARHIVĂ = P  (suprafață construită la sol de 52,13 mp și suprafață utilă de 40,11 mp), CABINĂ 

POARTĂ = P (suprafață construită la sol de 16,87 mp și suprafață utilă de 11,09 mp), situat în str.   

G-ral Christian Tell nr. 22, Sector 1 București,  între S.C. PRACTIC S.A. şi Colegiului German 

Goethe, conform contractului din Anexa nr. 1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ale 

carei prevederi au fost  negociate de reprezentantii legali, conform proceselor verbale incheiate in 

data de 17.07.2014, respectiv in data de 13.08.2014.  

(2) Prețul de închiriere este, conform negocierilor purtate, în cuantum de 19.600 Euro/lună, 

plătibil la cursul  BNR din data de 15 ale fiecărei luni.  

   (3) Spaţiul închiriat va fi folosit de chiriaş pentru continuarea desfăşurării activităţii Grădiniței 

de copii și a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe. 

 

Art.2. Se împuterniceşte doamna Popa Cristina - director al Colegiului German Goethe să 

semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de închiriere menționat 

la art. 1. 

 

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

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, doamna Popa Cristina - director al Colegiului German Goethe, 
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Direcţia Management Economic 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 28.08.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 129 

Data: 28.08.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii  şşii  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aallee      

DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

  

 Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Juridice şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

elaborarea actelor normative, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

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

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 nr. 4/20.08.2014; 

 Luând în considerare recomandările Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 

exprimate prin adresa înregistrată sub nr. 9290RG/187346DLM/14.05.2012 şi ale Inspectoratului 

Teritorial de Muncă Bucureşti exprimate prin adresa nr. P4456/27667/08.06.2012; 

 Văzând adresa Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 

înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 

36788/21.08.2014; 

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

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Începând cu data de 15 septembrie 2014, se desfiinţează, în condiţiile legii, un număr 

de 50 posturi vacante şi ocupate din categoria muncitor calificat cu atribuţii de fochist şi un post de 

referent SSD cu atribuţii de responsabil ISCIR din structura organizatorică şi de personal a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

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

de 15 septembrie 2014. 

 Art.3. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând 

cu data de 15 septembrie 2014.  

 Art.4. Se aprobă Măsurile interne privind reoganizarea instituţiei cu desfiinţarea posturilor de 

muncitor calificat cu atribuţii de fochist şi a postului de referent SSD cu atribuţii de responsabil 

ISCIR, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5. Încetarea raporturilor de muncă determinate de reducerea numărului de posturi în 

structura organizatorică şi de personal a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 se realizează cu respectarea regimului juridic şi prevederilor legale în vigoare, 

aplicabile categoriei de posturi desfiinţate. 

 Art.6. Aplicarea procedurilor legale privind desfiinţarea posturilor se realizează de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislaţia în vigoare. 

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

 Art.8. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 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 28.08.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 130 

Data: 28.08.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Anexei nr. 2 a 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 şcolar 2014-2015 

 

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; 

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 şi al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte; 

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 Asociaţiei „Şcoala Privată Aletheea” din data de 27.08.2014 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 22.401/27.08.2014; 

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 completează Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

196/28.11.2013, în sensul că după pct. 51 se introduce pct. 52 cu următorul conţinut: 

 

 

Nr. crt. 

 

Denumirea unităţii de 

învăţământ 

 

Sector 

 

Nivelul 

şcolarizat 

 

Adresa 

 

 

52. 

Şcoala Gimnazială 

Aletheea 
1 PRI, GIM 

Str. Piscul Moşului nr. 

10 
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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, în sensul producerii efectelor 

juridice, 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 28.08.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 131 

Data: 28.08.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iimmpplleemmeennttăărriiii  ddee  ccăăttrree  CCoolleeggiiuull  EEccoonnoommiicc  „„VViirrggiill  MMaaddggeeaarruu””  aa  PPrrooiieeccttuulluuii  

„„PPrriimmiiii  ppaaşşii  sspprree  oo  ccaarriieerrăă  ddee  ssuucccceess  îînn  aauuddiitt  şşii  ccoonnttaabbiilliittaattee””  ((PPOOSSDDRRUU  IIDD  113388776622))    

 

Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

1; 

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăţământ, 

sport, mass-media şi culte ; 

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

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

Potrivit prevederilor Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de de 

management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale; 

Conform prevederilor art. 53 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2009 

privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenţă; 

Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Luând în considerare Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, 

Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”; 

Luând act de contractul de finanţare POSDRU/161/2.1/G/138762, Cod SMIS 51603, Titlul 

proiectului „Primii paşi spre o carieră de succes în audit şi contabilitate”,  Nr. de înregistrare CNDIPT 

OI POSDRU: 5576/28.04.2014 înregistrat la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” cu nr. 

1593/29.04.2014, precum şi de cererea de finanţare nr. 138762 din data de 14.08.2013 aprobată în 

data de 24.03.2014 de către CNDIPT OI POSDRU, prin decizia numărul 434; 

În baza adresei Colegiului Economic „Virgil Madgearu” nr. 3223/08.08.2014 înregistrate la 

sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 21147/12.08.2014; 

În temeiul art. 45 alin.(2), art.80, art.81, alin.(2), lit. j) 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. (1) Se aprobă implementarea de către Colegiul Economic „Virgil Madgearu” a 

Proiectului „Primii paşi spre o carieră de succces în audit şi contabilitate” (POSDRU ID 138762), 

derulat în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major 

de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, conform contractului de finanţare 

POSDRU/161/2.1/G/138762, Cod SMIS 51603, precum şi cheltuielile de implementare a proiectului, 

după cum urmează: 

a) Valoarea totală eligibilă a proiectului 2.163.260,00 lei;  

b) Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată prin FSE 1.805.608,22 lei, 

reprezentând 87.86% din valoarea proiectului; 

c) Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Bugetul Naţional 249.488,78 lei, 

reprezentând 12,14% din valoarea proiectului; 

d) Contribuţia eligibilă a beneficiarului 108.163,00 lei. 

(2) Finanţarea nerambursabilă este în sumă maximă de 2.055.097,00 lei reprezentând 95% 

din valoarea totală eligibilă menţionată la alin. (1), lit. a). 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” 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 28.08.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 132 

Data: 28.08.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind republicarea Anexelor nr. 1 şi nr.2 ale 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 

 

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

Juridice şi Resurse Umane; 

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 şi al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte; 

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

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

Potrivit prevederilor art.19 şi art.61, alin.(2) şi (5) şi art.63, alin.(3) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ţinând seama de Hotărârea 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;  

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 

6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din 

sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 

27528/20.11.2013, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 32823/21.11.2013 şi cu nr. 

32824/21.11.2013; 

Văzând adresa Colegiului Tehnic de Material Rulant pentru Transporturi Feroviare nr. 

6044/13.11.2013 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1  sub nr.32101/14.11.2013 prin care se 

solicită schimbarea denumirii unităţii de învăţământ în Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”; 

Luând act de procesele-verbale încheiate în data de 27.11.2013 cu ocazia discuţiilor 

privitoare la organizarea reţelei şcolare pentru anul 2014-2015; 

Văzând: 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.4/30.01.2014   pentru completarea Anexei nr. 2 

a 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;  
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Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.33/27.02.2014 pentru modificarea Anexei nr. 2 

a 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; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.41/26.03.2014  pentru modificarea și 

completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale  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  

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.69/16.04.2014 pentru modificarea Anexei nr. 1 

a 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; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr.74/16.04.2014  pentru modificarea Anexei nr. 2 

a 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;  

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.81/08.05.2014 pentru modificarea Anexei nr. 2 

a 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; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.110/23.07.2014 pentru completarea Anexei nr. 

2 a 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;   

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr....../28.08.2014 pentru completarea Anexei nr. 

2 a 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;   

 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se republică Anexele nr.1 şi nr.2 ale 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, conform Anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 îşi 

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

Unităţilor Sanitare Publice şi Serviciul Secretraiat General vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

data de 28.08.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 133 

Data: 28.08.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînncchheeiieerriiii  ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee  îînncchhiirriieerree  

ppeennttrruu  iimmoobbiilluull  ddiinn  SSttrr..  VVeenneezzuueellaa  nnrr..  77--99,,  SSeeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeșșttii,,  

îînn  ccaarree  îîșșii  ddeessffăășșooaarrăă  aaccttiivviittaatteeaa  GGrrăăddiinniițțaa  ddee  ccooppiiii  nnrr..  225522  

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

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 dispoziţiilor Legii Educatiei naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările 

ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr.10/ 2001 privind regimul juridic al unor 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului 

chiriilor aferente imobilelor retrocedate și afectate unor destinații de interes public, care modifică și 

completează dispozițiile Hotărârii Guvernului României  nr. 1886/2006 pentru stabilirea cuantumului 

chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16, alin.(2) din Legea nr. 10/2001 

privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv  în perioada 6 Martie 1945 – 22 

Decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare; 

Văzând Sentința Civilă nr. 944/29.06.2009 pronunțată de Tribunalul București – Secția a V-a 

Civilă, în dosarul nr. 29276/3/2006, definitivă cu recurs prin Decizia Civilă nr. 591 – A pronunțată de 

Curtea de Apel București – Secția a III-a Civilă și pentru Cauze cu Minori și de Familie, în dosarul nr. 

29276/3/2006 (255/2010), irevocabilă prin Decizia nr. 7611/28.10.2011 pronunțată de Înalta Curte 

de Casație și Justiție – Secția I Civilă, în dosarul nr. 29276/3/2006, hotărâre care este susceptibilă 

de punere in executare; 
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În baza Dispoziției nr. 16908/04.03.2013 a Primarului General al Municipiului București, 

terenul situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 7 – 9  în suprafață totală de 1025,50 mp și 

terenul situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 11, în suprafață de 150, 69 mp și construcțiile 

edificate pe acesta, astfel cum au fost indivitualizate prin rapoartele de expertiză tehnică și 

suplimentele acestora de către experții Burciu Constantin și Mihalache Eduard, s-a restituit în natură 

domnilor Pandele Andrei, Pomponiu George-Tancred-Flor, Enica Ioan-Radu și Dobriceanu Ionel;  

Luând în considerare Protocolul de predare-primire nr. 4858/30.08.2013, încheiat între 

Consiliul Local al Sectorului 1 – Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice și dl. Pandele Andrei, dl. Pomponiu George-Tancred-Flor dl. Enica Ioan-Radu și dl. 

Dobriceanu Ionel; 

Văzând Încheierea nr. 33223 din dosarul nr. 33223/22.05.2014 dispusă de ANCPI-Oficiul de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 1 pentru imobilul cu nr. Cadastral 263235 înscris în Cartea 

Funciară 263235, situat  în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 7-9 și având ca proprietari: 

Pomponiu George-Tancred-Flor, Pandele Andrei, Enică Ioan-Radu și Dobriceanu Ionel; 

Luând în considerare Protocolul nr. 64/10.04.2002 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 

1 și Grădinița de copii nr. 252 cu sediul în str. Aleea Alexandru nr. 34, Sector 1, București; 

   Conform proceselor-verbale încheiate în urma întâlnirilor din data de 09.04.2014 și 

11.06.2014 dintre membrii comisiei desemnate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

149/30.09.2014 și proprietarii imobilului din str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, s-a stabilit 

cuantumul chiriei lunare, calculată conform Hotărârii Guvernului României nr. 1886/2006, modificată 

și completată (Hotărârea Guvernului României nr. 507/2014), precum și modul de plată a sumei de 

bani datorată de grădiniță pe perioada cuprinsă între momentul emiterii Dispoziției nr. 

16908/04.03.2013 a Primarului General al Municipiului București de restituire în natură, în 

proprietatea domnilor Pandela Andrei, Pomponiu George-Tancred-Flor și a cesionarilor Enică Ioan-

Radu și Dobriceanu Ionel, a terenului situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 7-9 și a 

terenului situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 11, precum și a construcțiilor edificate pe 

terenul restituit și până în momentul semnării prezentului contract;  

 Ţinând seama de minuta încheiată de reprezentanţii legali, ca urmare a întâlnirii din data de 

08.08.2014; 

În temeiul art. 45, alin.(3), art.80, art.81 şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  
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 Art.1. (1) Se aprobă încheierea contractului de închiriere a imobilului (construcții și teren) 

compus din teren în suprafață totală măsurată de 1.176 mp și construcții edificate pe acesta, în 

suprafață totală de 691,55 mp, compusă din: Corp C1 = S+P+E+M (suprafață desfăşurată – 469,55 

mp și 222 mp – amprenta la sol a clădirii), situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 7 – 9, între 

Grădinița de copii nr. 252 și domnii Pomponiu George-Tancred-Flor, Pandele Andrei, Enică Ioan-

Radu și Dobriceanu Ionel, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ale 

cărei prevederi au fost negociate de reprezentanţii legali, conform proceselor- verbale încheiate în 

data de 9.04.2014, respectiv, 11.06.2014. 

 (2) Spațiul închiriat va fi folosit de chiriaș pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii nr. 

252. 

 

 Art.2. Se împuternicește doamna Andrei Rodica - director al Grădiniței de copii nr. 252, să 

semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de închiriere menționat 

la art. 1. 

 

 Art.3. Începând cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

106/19.06.2014 și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 121/29.07.2014. 

 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Directorul Grădiniței de copii nr.252, vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

data de 28.08.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 134 

Data: 28.08.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..336655//2244..0099..22000099    

 

 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; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă la 

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

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Având în vedere contextul economic, necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare şi 

eficientizarea activităţii instituţiei;  

În temeiul art.45, alin.(3), art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 365/24.09.2009 în 

sensul prelungirii pentru o perioadă de 5 ani a termenului de dare  în administrare de către Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a imobilului teren şi construcţie, aflat în 

proprietatea sa, situat în Bucureşti, sector 1, str. Buziaş nr. 23, către Poliţia Locală a Sectorului 1, în 

scopul desfăşurării activităţii.   

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 365/24.09.2009 

rămân neschimbate.  
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Art.3. Primarul Sectorului 1,  Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului 

Sector 1,   Poliția Locală a Sectorului 1, și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

data de 28.08.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 135 

Data: 28.08.2014 
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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. 18/25.08.2014 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.12/22/09.07.2014,  14/15/20.08.2014; 13/30/06.08.2014; 

13/38/06.08.2014; 13/40/06.08.2014; 13/34/06.08.2014; 13/35/06.08.2014; 13/41/06.08.2014; 

13/42/06.08.2014; 14/16/20.08.2014; 14/17/20.08.2014; 13/44/06.08.2014; 14/18/20.08.2014;  

13/45/06.08.2014;  1/12/09.07.2014;  13/39/06.08.2014 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 si  Comisiei de Precoordonare Retele – PMB ; 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000; 

 - Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare, privind formularele, procedura de 

autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; 

 - Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea 

Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor 

de amenajare a teritoriului si de urbanism;  
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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 şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenurile 

situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului pentru documentaţiile de urbanism prevăzute in  Anexa nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre şi conţine  16 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 28.08.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 136 

Data: 28.08.2014  
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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 stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, 

centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţă şi 

sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului 

şi la asistenţi maternali profesionişti pe 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 extraordinară, astăzi, 12.08.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat 

în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de 

servicii de asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea 

copilului şi la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2014;  

 Analizând: 

 - Referatul de Specialitate precum şi Nota de Fundamentare înregistrate sub nr. 

41909/15.07.2014 prezentate de Direcţia Generala 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: 

 - Art. 127 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată; 

 - Legea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile 

publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii 

încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei 

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

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1251/2005 privind unele masuri de îmbunătăţire a 

activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a 

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi 

special integrat. 

 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 anual pentru anul 2014 pentru un copil care beneficiază de 

protecţie în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex 

de servicii de asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi 

dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2 Costul mediu anual aprobat în condiţiile art. 1, se va comunica consiliilor judeţene, locale 

şi municipale care au copii protejaţi în sistemul de protecţie 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 copilului în condiţiile art. 3 din Legea 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată. 

 

 Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

          (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sectorului 2 

 



39 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.74 

Bucureşti,12.08.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din 

data de 12.08.2014 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 modificarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 92/2013 privind prelungirea 

contractelor de închiriere la locuinţele pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situate în Bucureşti, str. Maior Băcilă Vasile nr. 26-30, Bl.1, Sc.1,  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 extraordinară, astăzi, 12.08.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 

92/2013 privind prelungirea contractelor de închiriere la locuinţele pentru tineri, construite prin 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Bucureşti, str. Maior Băcilă Vasile nr. 26-30, Bl.1, Sc.1,  

Sector 2;  

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 3014/21.07.2014 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, republicată, modificată şi completată prin O.U.G. nr.121/2011 şi O.U.G. nr. 26/2012;  

 - H.C.L. Sector 2 nr. 92/2013 privind prelungirea contractelor de închiriere la locuinţele pentru 

tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru locuinţe, situate în Bucureşti, str. Maior Băcilă Vasile 

nr. 26-30, Bl. 1, Sc. 1,  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 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.92/29.07.2013 privind stabilirea chiriei la 

locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe situate în Bucureşti str. 

Maior Băcilă Vasile nr. 26 – 30, bl. 1, sc. 1, Sector 2, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 92/29.07.2013 rămân aplicabile. 

 

 Art.III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.IV (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată 

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.75 

Bucureşti, 12.08.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din 

data de 12.08.2014 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 Procedurii de eşalonare la plată a impozitelor, taxelor şi a altor 

obligaţii la bugetul local al Sectorului 2 şi eşalonări la plata majorărilor de întârziere de 

orice fel, cu excepţia majorărilor de întârziere pe perioada eşalonării 

 

 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 extraordinară, astăzi, 12.08.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii de eşalonare la plată 

a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii la bugetul local al Sectorului 2 şi eşalonări la plata majorărilor 

de întârziere de orice fel, cu excepţia majorărilor de întârziere pe perioada eşalonării;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 42680/18.07.2014 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 de specialitate nr. 44728/30.07.2014 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 din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 125 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală  republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 În temeiul 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, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

http://www.ps2.ro/


43 

 

 Art. 1 Se aprobă Procedura de eşalonare la plată a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii la 

bugetul local al Sectorului 2 şi eşalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepţia 

majorărilor de întârziere pe perioada eşalonării, prevăzută în anexa ce conţine 30 file şi face parte 

din prezenta hotărâre. 

                   

 Art. 2 Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.76 

Bucureşti, 12.08.2014  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din 

data de 12.08.2014 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 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea Strategiei Antidrog a Sectorului 2 pentru perioada 2014-2020 şi a 

Planului de Acţiune pentru implementarea strategiei pentru perioada 2014-2016 

 

 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 extraordinară, astăzi, 12.08.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind  aprobarea Strategiei Antidrog a Sectorului 

2 pentru perioada 2014-2020 şi a Planului de Acţiune pentru implementarea strategiei pentru 

perioada 2014-2016;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 37255/23.06.2014 întocmite 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; 

 - Adresa nr. 3235728/18.06.2014 întocmită de Agenţia Naţională Antidrog,  Centrul de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog a Sectorului 2; 

 - Adresa nr. 51280/21.07.2014 întocmită de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului sector 2; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

 - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată; 

 - H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a         

Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-

2020;  

 - H.G. 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; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă Strategia Antidrog a Sectorului 2 pentru perioada 2014-2020, conform 

anexei nr. 1. 

           (2) Se aprobă Planul de Acţiune pentru implementarea strategiei pentru perioada 2014-

2016, ca parte integrantă a Strategiei Antidrog pentru perioada 2014-2020, conform anexei nr. 2. 

           (3) Anexele nr. 1 şi nr. 2  cuprind un număr de 31 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 şi celelalte instituţii implicate în implementarea 

Strategiei Naţionale Antidrog vor duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.77 

Bucureşti, 12.08.2014  

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

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din 

data de 12.08.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2014, 

pentru ASOCIAŢIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAŢI FIZIC – ROMÂNIA – 

FILIALA 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 extraordinară, astăzi, 12.08.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri 

aferent anului 2014, pentru ASOCIAŢIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAŢI FIZIC – 

ROMÂNIA – FILIALA BUCUREŞTI;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 114107/11.07.2014 al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 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. 

116025 din data de 15.07.2014; 

 - Declaraţia ASOCIAŢIEI DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAŢI FIZIC – ROMÂNIA – 

FILIALA BUCUREŞTI, înregistrată la Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 sub numărul 114107 din 

data de 11.07.2014; 

 - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 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,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în str. Tepes 

Vodă nr. 86, Sector 2, impozit aferent anului 2014, în sumă totală de 2984 lei, cu condiţia menţinerii 

destinaţiei actuale a acestui imobil. 

 

 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, 
 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.78 

Bucureşti, 12.08.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din 

data de 12.08.2014 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 

„Reparaţii capitale, amenajări exterioare si refacere împrejmuire” 

la Creşa Ciobănaşului cu sediul în str. Ciobănaşului nr. 23, Sector 2 

 

  Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.67/200 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 12.08.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul „Reparaţii capitale, amenajări exterioare şi refacere împrejmuire”  la Creşa Ciobănaşului 

cu sediul în str. Ciobănaşului nr. 23, Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 45642/04.08.2014 precum şi Nota de fundamentare nr. 

45643/04.08.2014 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local  al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din data de 05.08.2014 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările  ulterioare; 

 - Legea nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată; 

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

organizare si funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului, 

republicată, cu modificările şi completările  ulterioare; 
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 - 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. 67/2005 privind reorganizarea Direcţiei Creşelor 

Sector 2 in cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si 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  (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate întocmit de către S.C. Stufo Arhitectura S.R.L 

pentru obiectivul „Reparaţii capitale, amenajări exterioare si refacere împrejmuire” la Creşa 

Ciobănaşului cu sediul în str. Ciobănaşului nr. 23, Sector 2, ce are ca beneficiar Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, potrivit anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

             (2)  Valoarea totala a investiţiei este de 3.775.340 lei (cu TVA) şi va fi finanţată integral 

din bugetul local al Sectorului 2. 

 

 Art.2 (1) Lucrările pentru implementarea proiectului „Reparaţii capitale, amenajări exterioare şi 

refacere împrejmuire”, 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 Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 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 Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea 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. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.79 

Bucureşti, 12.08.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

12.08.2014 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 rectificării şi geometrizării limitei terenului situat în Bucureşti str. 

Ciobănaşului nr. 23, Sector 2 aflat în administrarea Consiliului Local Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 12.08.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării şi geometrizării limitei 

terenului situat în Bucureşti str. Ciobănaşului nr. 23, Sector 2 aflat în administrarea Consiliului Local 

Sector 2;  

 Analizând: 

 - Referatul de specialitate şi Nota de fundamentare înregistrate cu nr. 40759/09.07.2014 

întocmite de către 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. 40376/05.08.2014 întocmit de către Direcţia Urbanism, Cadastru 

şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

 - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 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; 
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 - H.C.L. Sector 2 nr. 67/2005 privind reorganizarea Direcţiei Creşelor Sector 2 în cadrul 

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 rectificarea şi geometrizarea limitei terenului situat in Bucureşti  str. 

Ciobănaşului nr. 23, sector 2 aflat în administrarea Consiliului Local Sector 2, conform planului de 

amplasament întocmit de S.C. Geodata Enterprise SRL conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2 să semneze actele legate de realizarea obiectivelor stabilite la art. 1. 

 

 Art.3 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 prevederile 

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, 
 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.80 

Bucureşti, 12.08.2014  

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din 

data de 12.08.2014 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 rectificarea bugetului general 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe 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 extraordinară, astăzi, 12.08.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2014;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 46520/08.08.2014, 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 din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Legea bugetului de stat  pe anul 2014 nr. 356/2013; 

 - 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 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 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 se rectifică şi se 

stabileşte conform anexei nr.1, astfel: 

- venituri – 1.007.707 mii lei 
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- cheltuieli – 1.197.322 mii lei;  

- deficit – 189.615 mii lei; 

 

 Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 se rectifică şi se 

stabileşte la: 

 -venituri la suma de 1.007.707 mii lei, din care: 

 ▪ venituri ale secţiunii de funcţionare - 681.479 mii lei; 

 ▪ venituri ale secţiunii dezvoltare       - 326.228 mii lei (din care 272.190 mii lei reprezintă 

vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 -cheltuieli la suma de 1.197.322 mii lei, din care: 

 ▪ cheltuieli secţiunea funcţionare - 681.479 mii lei, 

 ▪ cheltuieli secţiunea dezvoltare  - 515.843 mii lei; 

- deficit secţiunea dezvoltare –189.615 mii lei finanţat din excedentul anului 2013, utilizat conform 

prevederilor din H.C.L Sector 2 nr. 12/2014 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe 

anul 2014. 

 

 Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, 

rectificate la suma de 1.197.322 mii lei, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea 

pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform 

anexelor nr.  2.1. - 2.12 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2014, conform 

anexelor nr. 3; 3,1 - 3.2, astfel: 

 -Total venituri în sumă de 38.800 mii lei, din care: 

 ▪ venituri ale secţiunii de funcţionare – 32.240 mii lei; 

 ▪ venituri ale secţiunii dezvoltare - 6.560 mii lei (din care 252 mii lei reprezintă 

vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 -Total cheltuieli la suma de 41.253 mii lei, din care: 

 ▪ cheltuieli secţiunea funcţionare - 32.240 mii lei, 
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 ▪ cheltuieli secţiunea dezvoltare  - 9.013 mii lei; 

 ▪ deficit secţiunea dezvoltare    – 2.453 mii lei finanţat din excedentul anului 2013, 

utilizat conform prevederilor art. 5 din H.C.L. Sector 2 nr. 12/2014 privind aprobarea bugetului 

general al Sectorului 2 pe anul 2014. 

 

 Art.5 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2.  

 

 Art.6 (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, 
 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.81 

Bucureşti, 12.08.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din 

data de 12.08.2014 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 extraordinară, astăzi, 12.08.2014; 

 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. 45265/01.08.2014 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaţiilor de urbanism 

menţionate în anexa hotărârii, întocmite de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizele 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 

hotărârii; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 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; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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; 

 - 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 3/13.01.2014 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; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 4/13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a 

http://www.ps2.ro/


57 

 

„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 10 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, 
 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.82 

Bucureşti, 12.08.2014 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din 

data de 12.08.2014 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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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 

 

H O T Ă R Â R E 

privind procedura generală de acordare a înlesnirilor la plata  

obligaţiilor fiscale pentru persoane juridice 

 
         Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în consideraţie raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 4 nr.11336/08.07.2014; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În baza dispoziţiilor art. 125  din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând cont de Regulamentul Uniunii Europene nr.1407/2013 privind aplicarea art.107 și 108 

din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul 

Uniunii Europene nr.OJL352/1 din 24.12.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin.(4) din Legea  nr.215/2001 a 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă procedura generală de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale 

pentru persoane juridice conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Se aprobă modelul de cerere privind acordarea înlesnirilor, modelul Deciziei de calcul 

a obligaţiilor fiscale, modelul Deciziei de respingere a cererii de acordare a înlesnirilor la plata  

obligațiilor fiscale. 

 

Art.3. Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform 

competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.08.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.107/29.08.2014 
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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 componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Referatul de Specialitate cu 

nr.167708/20.08.2014 al Secretarului Sectorului  4; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

 Luând act de adresa Ministerului Sănătăţii Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului 

Bucureşti cu nr.12246/22.07.2014; 

 Ţinând seama de prevederile art.104 din Legea nr.272/2004 privind Protecşia şi promovarea 

drepturilor copilului si art.4 din Hotărârea Guvernului Romaniei nr.1437/2004 privind Organizarea şi 

metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului;  

 În temeiul prevederilor 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;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei, se modifică componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Sector 4 prin înlocuirea, în calitate de membru a doamnei Dragomir Filofteia cu domnul Căruceriu 

Silviu în aceeaşi calitate. 

 Art.2. Componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4, rămâne aceeaşi aşa cum a 

fost stabilită prin hotărârile anterioare. 

 Art.3. Secretarul Sectorului 4, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4 şi Comisia pentru Protecţia Copilului 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 

29.08.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.108/29.08.2014 
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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 adoptarea Strategiei Antidrog a Sectorului 4 Bucureşti pentru perioada 2014/2020 şi 

Planul de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada anilor 2014-2016 

 

În temeiul expunerii Expunerii de motive propuse de Primarul Sectorului 4, Nr. 

606/16.07.2014 şi a Referatului de Specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 4 sub Nr. 

298/15.07.2014; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

Luând act de prevederile exprese ce se regăsesc în Hotărârea Guvernului României Nr. 

784/2013, prin care a fost aprobată o nouă Strategie Naţională Antidrog pentru perioada 2014-2020; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 45, alin. 1 şi ale art. 81, alin. 4 din Legea 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală,  

 

Consiliul Local Sector 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1  – Se aprobă Strategia Antidrog a Sectorului 4 Bucureşti, pentru perioada 2014-2020, 

conform anexei 1 la prezenta;    

 Art.2  – Se aprobă şi Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 

4, în perioada 2014-2016, aşa cum a fost ea formulată în anexa aprobată la art. 1, conform anexei  

nr. 2 la prezenta; 

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

Art.4  – Secretarul Sectorului 4, împreună cu Primarul Sectorului 4, Aparatul propriu şi 

instituţiile locale subordonate Consiliului Local Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.08.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.109/29.08.2014 
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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 aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - 

ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna August 2014, în baza Legii nr. 

230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 şi "Referatul" nr.P.8.5./ 

708/ 11.08.2014 al Direcţiei Comunicare şi Relaţii Publice – Biroul Relaţii cu Asociaţiile de 

Proprietari; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local   ; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile -

ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare desfăşurat la data de: 09.08.2014, conform 

anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 

 Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care doresc 

să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari. 

 Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată şi 

este valabil pe tot teritoriul României. 

 Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administraţiei 

publice locale care l-a eliberat, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acestei 

activităţi. 

 Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia Comunicare şi Relaţii Publice prin Biroul 

Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.08.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.110/29.08.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 aprobarea normelor metodologice ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 

90/30.06.2014 privind finanţarea din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie 

ce revin proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică precum şi 

mecanismul de recuperare a sumelor avansate de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti 

pentru lucrările de reabilitare termică co-finanţate prin programul multianual pentru 

reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 Analizând referatul nr.1073/21.08.2014, al Direcţiei de Investiţii şi Achiziţii Publice. 

 Având în vedere Art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Având în vedere O.U.G. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ţinând cont de prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data de 27.03.2014 privind aprobarea 

programului multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din Sectorul 4 al Municipiului 

Bucureşti în perioada 2014-2020.  

 Văzând raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 81 (alin 4) şi art. 45 (alin. 1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă normele metodologice, privind aplicarea Hotărârii Consiliului Local Sector 

4 nr. 90/30.06.2014 cu privire la finanţarea din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de 

contribuţie proprie ce revine proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, în cuantum de 20% din valoarea 

lucrarilor de intervenţie/activităţilor pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
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aşa cum sunt prevăzute la art. 4 din O.U.G 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, din 

Anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Secretarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice 

şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.08.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.111/29.08.2014 
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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 înfiinţarea Centrului de Incluziune Socială finanţat prin Programul Operaţional 

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ,,Promovarea 

incluziunii sociale,, - Domeniul major de intervenţie 6.2. ,,Îmbunătăţirea accesului şi a 

participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii,, -  Proiectul ,,A doua şansă în ocupare 

pentru grupurile cu risc de excluziune socială,, - POSDRU/96/6.2/S/64233 

 

 Având în vedere : 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ; 

-  Raportul comun al direcțiilor de specialitate nr. P.9/838/14.08.2014; 

-  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobat prin Decizia 

CE nr.5811/22.11.2007, denumit în continuare POSDRU, Axa prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii 

sociale,, - Domeniul major de intervenţie 6.2. ,,Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor 

vulnerabile pe piaţa muncii,, ; 

- Contractul de finanţare identificat cu nr.POSDRU/96/6.2/S/64233, aferent Proiectului  ,,A doua 

şansă în ocupare pentru grupurile cu risc de excluziune socială,, ; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.44/27.03.2014 privind aprobarea numărului maxim de 

posturi, pe anul 2014, la nivelul Sectorului 4 ; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.45/27.03.2014 privind  aprobarea Statului de Funcţii 

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucureşti; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.73/30.05.2014 privind trecerea în domeniul public al 

Unităţii Administrativ Teritoriale Sector 4 şi administrarea Consiliului Local Sector 4 a două Centre 

de Incluziune Socială realizate în cadrul POSDRU/96/6.2/S/64233 și POSDRU/96/6.2/S/62982 ; 

 - Legea nr.292/2011 a  asistenței sociale ; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit.,,e,, , lit. ,,h,, şi alin.4 din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 



68 

 

Art. 1  (1) Se aprobă înfiinţarea Centrului de Incluziune Socială, cu sediul în Bucureşti, Şos. 

Berceni nr.12A, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013, Axa prioritară 6,,Promovarea incluziunii sociale,, - Domeniul major de intervenție 6.2. 

,,Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” - Proiectul ,,A doua 

şansă în ocupare pentru grupurile cu risc de excluziune socială” - POSDRU/96/6.2/S/64233, ca 

structură fără personalitate juridică în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 - 

Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice. 

(2) Acest Centru a fost identificat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 

nr.73/30.05.2014 privind trecerea în domeniul public al Unităţii Administrativ Teritoriale Sector 4 şi 

administrarea Consiliului Local Sector 4 a două Centre de Incluziune Socială realizate în cadrul  

POSDRU/96/6.2/S/64233 şi POSDRU/96/6.2/S/62982 ; 

Art.2 Se aprobă Statul de functii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului 

de Incluziune Socială  aprobat conform articolului precedent, conform Anexelor nr.1 şi nr.2 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3 Cheltuielile de funcţionare şi de personal ale Centrului de Incluziune Socială prevăzut la 

art.1 vor fi suportate din bugetul local al Sectorului 4, pentru anul în curs şi în viitor, cu respectarea 

obligaţiilor prevăzute în contractele de finanţare în vederea asigurării sustenabilităţii Proiectului ,,A 

doua şansă în ocupare pentru grupurile cu risc de excluziune socială” . 

 Art.4 Primarului Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice, 

Direcţia Economică şi Direcţia Resurse Umane 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 

29.08.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.112/29.08.2014 
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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 înfiinţarea Centrului de Incluziune Socială finanţat prin Programul Operaţional 

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6,,Promovarea 

incluziunii sociale,, - Domeniul major de intervenţie 6.2. ,,Îmbunătăţirea accesului şi a 

participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii,, - Proiectul ,,Îmbunătăţirea accesului 

grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii,, - POSDRU/96/6.2/S/62982 

 

 Având în vedere : 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ; 

-  Raportul comun al direcţiilor de specialitate nr. P.9/837/14.08.2014; 

-  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobat prin Decizia 

CE nr.5811/22.11.2007, denumit în continuare POSDRU, Axa prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii 

sociale,, - Domeniul major de intervenţie 6.2. ,,Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor 

vulnerabile pe piaţa muncii,, ; 

- Contractul de finanţare identificat cu nr.POSDRU/96/6.2/S/62982, aferent Proiectului 

,,Îmbunătăţirea accesului grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii,, ; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.44/27.03.2014 privind aprobarea numărului maxim de 

posturi, pe anul 2014, la nivelul Sectorului 4 ; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.45/27.03.2014 privind aprobarea Statului de Funcţii al 

Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucureşti; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.73/30.05.2014 privind trecerea în domeniul public al 

Unităţii Administrativ Teritoriale Sector 4 şi administrarea Consiliului Local Sector 4 a două Centre 

de Incluziune Socială realizate în cadrul POSDRU/96/6.2/S/64233 și POSDRU/96/6.2/S/62982 ; 

 - Legea nr.292/2011 a  asistenței sociale ; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit.,, e,, , „lit. ,,h,, şi alin.4 din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1 (1) Se aprobă înfiinţarea Centrului de Incluziune Socială, cu sediul în Bucureşti, Şos. 

Berceni nr.12A, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013, Axa prioritară 6,,Promovarea incluziunii sociale,, - Domeniul major de intervenție 6.2. 

,,Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” – Proiectul  

,,Îmbunătăţirea accesului grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” - POSDRU/96/6.2/S/62982, ca 

structură fără personalitate juridică în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4  - 

Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice. 

(2) Acest Centru a fost identificat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 

nr.73/30.05.2014 privind trecerea în domeniul public al Unităţii Administrativ Teritoriale Sector 4 şi 

administrarea Consiliului Local Sector 4 a două Centre de Incluziune  Socială realizate în cadrul  

POSDRU/96/6.2/S/64233 şi POSDRU/96/6.2/S/62982 ; 

 Art.2 Se aproba Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare și Funcţionare al Centrului de 

Incluziune Socială aprobat conform articolului precedent, conform Anexelor nr.1 şi nr.2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3 Cheltuielile de funcţionare şi de personal ale Centrului de Incluziune Socială prevăzut la 

art.1 vor fi suportate din bugetul local al Sectorului 4, pentru anul în curs şi în viitor, cu respectarea 

obligaţiilor prevăzute în contractele de finanţare în vederea asigurării sustenabilităţii Proiectului 

,,Îmbunătăţirea accesului grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii ” . 

 Art.4 Primarului Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice, 

Direcţia Economică şi Direcţia Resurse Umane 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 

29.08.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.113/29.08.2014 
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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 conturilor de execuţie pe trimestrul  2 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;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 49 alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, 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 2 al anului 2014, conform Anexelor nr. 1 şi 2. 

  Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului împrumuturilor externe şi interne pe 

trimestrul 2 al anului 2014, conform Anexei nr. 3. 

 Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul 2 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 2 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. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 117            

Data: 28.08.2014 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea restructurării împrumutului intern contractat în data de 02.09.2005 de la B.C.R. 

S.A. în baza contractului de credit nr. 9PJ/02.09.2005 

 

 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. 45 alin. (2) lit b), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c) şi art. 81 alin. 

(2) lit. d) 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, alin. (1) 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; 

 H.C.L. Sector 6 nr. 71 din 25.04.2005 privind aprobarea contractării unui împrumut în baza 

garanţiilor proprii, în cuantum de 8.830.000 euro (echivalent în ROL/RON), cu dobânzile aferente de 

la Banca Comercială Română S.A., pe o perioada de 20 ani, în vederea elaborării de documentaţii 

tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din credit extern şi a realizării şoselei 
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ce face legatura între Calea Crângaşi şi Şoseaua de Centură, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile art. 1166 (care înlocuieşte art. 942) din Codul civil, referitoare la 

contracte sau convenţii; 

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.  Se aprobă restructurarea împrumutului intern 9PJ/02.09.2005 contractat de la B.C.R. 

S.A. în data de 02.09.2005, 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 2 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 9PJ/02.09.2005 contractat de la B.C.R. S.A. în 

data de 02.09.2005, 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 valută de contract; 

c) gradul de îndatorare a Consiliului Local Sector 6; 

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 



76 

 

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. 

 Art. 6. 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. 7. (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 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 118            

Data: 28.08.2014 
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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; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, modificată şi completată, ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 962/2001 modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

6  nr. 159/2009, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6  nr. 181/2006; 

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

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 119            

Data: 28.08.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a emiterii  unei hotărâri prin care 

terenul situat între Secţia 25 Poliţie şi Şcoala Gimnazială nr. 279 să treacă din proprietatea publică a 

statului în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Sectorului 6 în vederea 

utilizării acestuia ca drum public (alee pietonală) 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 Luând în considerare Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f) şi j) din Legea   nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti emiterea unei hotărâri prin care 

terenul situat între Secţia 25 Poliţie şi Şcoala Gimnazială  nr. 279 să treacă din proprietatea publică 

a statului în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Sectorului 6 în vederea 

utilizării acestuia ca drum public (alee pietonală). 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6 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 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 120            

Data: 28.08.2014 
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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 

 

HOTĂRĂRE 

privind aprobarea conţinutului contractului cadru de asociere în participaţie pe care îl încheie 

Administraţia Pieţelor Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al 

Administraţiei Pieţelor Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând cont de prevederile art. 1949 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil 

cu modificările şi completările ulterioare precum şi de dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 51/2003 privind măsuri de îmbunătăţire a activităţii din pieţele 

agroalimentare din municipiul Bucureşti; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. o), q) şi r) 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 conţinutul contractului cadru de asociere în participaţie ce va fi încheiat de 

către Administraţia Pieţelor Sector 6, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 6 nr. 70/31.05.2011. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Pieţelor Sector 6 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 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 121            

Data: 28.08.2014 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului „Respect 

şi şanse egale pentru femei”, ID 125516 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prin care se 

propune aprobarea implementării şi cofinanţării necesare proiectului „Respect şi şanse egale pentru 

femei”, ID 125516 şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516 depus spre finanţare de către Fundaţia 

Estuar în cadrul Cererii de proiecte nr. 144 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” cu 

finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, 

Domeniul Major de Intervenţie 6.3.; 

- Decizia O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Vest nr. 3249/1319CSO/22.04.2014 de aprobare a finanţării 

proiectului „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (D.C.I.) cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, nr. de referinţă al 

programului (C.C.I.): 2007RO051PO001; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului-Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip 

strategic nr. 144 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, P.O.S.D.R.U., Axa 6, D.M.I. 6.3.; 

 Prevederile art. 44 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor 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 implementarea şi cofinanţarea, în calitate de partener, a proiectului „Respect 

şi şanse egale pentru femei”, ID 125516, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru 



82 

 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", 

Domeniul Major de Intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, conform 

Anexei.  

 Art. 2. Se aprobă cofinanţarea proiectului, în valoare de 1.904.602 lei, reprezentând 

contribuţia D.G.A.S.P.C. Sector 6 (Partener 1).  

 Art. 3. Consiliul Local Sector 6 se obligă să asigure resursele financiare necesare 

implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 122            

Data: 28.08.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului „Europa 

inclusivă- Iniţiative regionale sustenabile”, ID 142874 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prin care se 

propune aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului „Europa 

inclusivă- Initiaţive regionale sustenabile”, ID 142874 şi Raportul de Specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „Europa inclusivă- Iniţiative regionale sustenabile”, ID 142874 depus spre finanţare de 

către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în cadrul Cererii de 

proiecte nr.165 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” cu 

finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, 

Domeniul Major de Intervenţie 6.2.; 

- Decizia O.I.P.O.S.D.R.U. Regiunea Bucureşti-Ilfov nr. 1017/26.03.2014 de aprobare a finanţării 

proiectului „Europa inclusivă- Iniţiative regionale sustenabile”; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (D.C.I.) cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale POSDRU 2007-2013, nr. de referinţă al 

programului (C.C.I.): 2007RO051PO001; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului-Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip 

strategic nr. 165 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” 

P.O.S.D.R.U., Axa 6, D.M.I. 6.2.; 

 Prevederile art. 44 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 



84 

 

 Art. 1. Se aprobă implementarea şi cofinanţarea, în calitate de partener, a proiectului „Europa 

inclusivă- Iniţiative regionale sustenabile”, ID 142874, finanţat în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii 

sociale", Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor 

vulnerabile pe piaţa muncii”, conform Anexei.  

 Art. 2. Se aprobă cofinanţarea proiectului, în valoare de 732.084,90 lei, reprezentând 

contribuţia D.G.A.S.P.C. Sector 6 (Partener 2). 

 Art. 3. Consiliul Local Sector 6 se obligă să asigure resursele financiare, în calitate de 

partener, necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a 

cheltuielilor din instrumente structurale. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Se cretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 123 

Data: 28.08.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului „Servicii 

integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi”, ID 143222 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prin care se 

propune aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului „Servicii 

integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi”, ID 143222 şi 

Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu 

dizabilităţi”, ID 143222 depus spre finanţare de către Fundaţia Preţuieste Viaţa în cadrul Cererii de 

proiecte nr.165 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” cu 

finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, 

Domeniul Major de Intervenţie 6.2.; 

- Decizia O.I.P.O.S.D.R.U. Regiunea Bucureşti-Ilfov nr. 1155/04.04.2014 de aprobare a finanţării 

proiectului „Egalitate pe piata muncii! - Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile”; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (D.C.I.) cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, nr. de referinţă al 

programului (C.C.I.): 2007RO051PO001; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului-Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip 

strategic nr. 165 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” 

P.O.S.D.R.U., Axa 6, D.M.I. 6.2.; 

 Prevederile art. 44 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă implementarea şi cofinanţarea, în calitate de partener, a proiectului „Servicii 

integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi”, ID 143222, 

finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
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2013, Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Intervenţie 6.2. 

„Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, conform Anexei.  

 Art. 2. Se aprobă cofinanţarea proiectului, în valoare de 254.133,04 lei, reprezentând 

contribuţia D.G.A.S.P.C. Sector 6 (Partener 3). 

 Art. 3. Consiliul Local Sector 6 se obligă să asigure resursele financiare, în calitate de 

partener, necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a 

cheltuielilor din instrumente structurale. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 124    

Data: 28.08.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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