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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

PRIMAR GENERAL 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1708 din 22.12.2014 

 

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

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

pentru trimestrul I 2015 

 

 Având în vedere referatul Direcţiei Venituri nr. 13963/15.12.2014; 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE: 

 

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

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul I 2015 se va indexa cu 

0,12% faţă de cel aferent trimestrului IV 2014, potrivit anexei care face parte integrantă din 

dispoziţie. 

  

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

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

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

indexare aferent trimestrului I 2015. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TOMA TUDOR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

Direcţia Generală Economică 

Direcţia Venituri 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA NR. 1708 DIN 2014 A PRIMARULUI GENERAL PRIVIND 

INDEXAREA CHIRIILOR PENTRU SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ 

AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, PENTRU 

TRIMESTRUL I 

 

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

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul I 2015 este de 0,12% faţă de nivelul 

chiriilor stabilite în trimestrul IV 2014 potrivit următorului calcul : 

- procente – 
 

      

Număr  

curent 

Indicele preţurilor de consum 

pentru luna Septembrie -2014 faţă de 

August -2014 

Indicele preţurilor de consum pentru 

luna Octombrie-2014 

faţă de Septembrie-2014 

Indicele preţurilor de consum 

pentru luna Noiembrie - 2014 

faţă de octombrie-2014 

 

1. 

 

100,12 

 

100,19 

 

99,81 

  

  

 

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

 

 100,12%x100,19%x99,81%=100,12% – 100% =0,12% 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2014 şi vărsămintele corespunzătoare din 

secţiunea de funcţionare în secţiunea de dezvoltare conform anexei 1.1.1* care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii conform anexei 1.1.2* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor şi anexelor* la bugetele acestora, identificate 

conform opis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale este 0. 

Art.5 Ordonatorul Principal de Credite, aparatul său de specialitate şi instituţiile de interes local 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6 Se validează modificările în bugetul local aprobate prin DPG 1664/16.12.2014. 

 

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

Bucureşti din data de 18.12.2014. 

 

Preşedinte de şedinţă, Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,18.12.2014. 

Nr. 297 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru Municipiul Bucureşti,  

pentru anul 2015 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Venituri; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Pentru anul 2015, preţurile medii ale produselor agricole pentru Municipiul Bucureşti sunt 

următoarele: 

- grâu:       0,69 lei/kg; 

- porumb: 0,62 lei/kg. 

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

Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi va fi adusă la îndeplinire de către direcţiile 

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

 

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

Bucureşti din data de 18.12.2014. 

 

Preşedinte de şedinţă, Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,18.12.2014. 

Nr. 298 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2015 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Venituri; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe, raportul Comisiei pentru comerţ, turism şi 

protecţia consumatorului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se instituie taxa hotelieră pentru anul 2015. 

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

unităţile de cazare. 

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

va fi adusă la îndeplinire de către direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General 

al Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 18.12.2014. 

 

Preşedinte de şedinţă, Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,18.12.2014. 

Nr. 299 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului Autorităţii Municipale de Reglementare  

a Serviciilor Publice (AMRSP) pe anul 2015 

 

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

raportul comun de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice şi Autorităţii Municipale de Reglementare a 

Serviciilor Publice; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile:  

-Hotărârii C.G.M.B. nr.112/30.08.2012 pentru aprobarea extinderii activităţii Autorităţii Municipale de 

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul tuturor serviciilor comunitare de utilităţi 

publice din răspunderea Municipiului Bucureşti; 

-Actului Adiţional nr. 10/22.11.2013 la Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti, în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A., în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 245/26.09.2013;  

-Contractului de Concesiune Partea a IV a - Tariful, ale Clauzei 13.5 - cu privire la încasarea şi plata 

cotei pentru Autoritatea de Reglementare Tehnică; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Autorităţii Municipale de 

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

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

Bucureşti S.A., RADET Bucureşti, RATB, operatorii serviciului de transport persoane în regim de 
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taxi, S.C. Luxten Lighting S.A. şi operatorii serviciului de salubrizare din Municipiul Bucureşti vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 18.12.2014. 

 

Preşedinte de şedinţă, Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,18.12.2014. 

Nr. 300 
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Anexa la HCGMB nr.300/18.12.2014 

 

BUGET A.M.R.S.P. 2015 

Nr.  

Rd. 

DENUMIRE INDICATORI Prevederi 

Anul 2015 

(RON) 

A B C 

 TOTAL VENITURI 6.175.000 

 A.Venituri curente 5.175.000 

 - Cota din tariful licitat de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A, conform 

Contractului de Concesiune, Partea a IV a - Tarif şi Actul Adiţional nr. 10 la 

Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013 

2.475.000 

 - Cota fixă din tariful aprobat al operatorului serviciului public de producere, 

transport, distribututie şi furnizare a energiei termice, RADET, conform 

HCGMB nr. 112 / 2012 

1.350.000 

 - Cota fixă din tariful aprobat al operatorului serviciului de transport public 

local, RATB, conform HCGMB nr. 112 / 2012 

1.350.000 

 - Cota fixă din tariful licitat al operatorului serviciului de iluminat public 

local, conform HCGMB nr. 112 / 2012  

0 

 - Cota fixă din tariful licitat al operatorului serviciului public de salubrizare, 

conform HCGMB nr. 112 / 2012  

0 

 (1 EURO= 4,5 RON)  

 B.   - Sold reportat BUGET AMRSP 2014 1.000.000 

 TOTAL CHELTUIELI 6.175.000 

 A. Cheltuieli curente 2015 6.075.000 

 CHELTUIELI PERSONAL 2.877.000 

 BUNURI ŞI SERVICII 3.198.000 

 Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional* 2.500.000 

 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 458.000 

 Reparaţii curente 95.000 

 Bunuri de natura obiectelor de inventar 60.000 

 Deplasări, detaşări, transferări 15.000 

 Cărti, publicaţii şi materiale documentare 10.000 
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 Alte cheltuieli 60.000 

 B. Cheltuieli de capital 100.000 

 Cheltuieli de capital 100.000 

 Active fixe 100.000 

 REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 318.310 

 Rezerve, Excedent/Deficit 318.310 

 Rezerve 0 

 Excedent 318.310 

 Deficit 0 

*Din care: 150.000 Euro/an - pentru contractele cu cei trei membri ai Comisiei de Experţi 

conform Actului Adiţional nr. 10 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 245 / 

26.09.2013. 

Prin Decizie a Consiliului Executiv al AMRSP, Bugetul instituţiei se împarte în mod egal pe 

cele IV trimestre şi eventualele excedente se raportează de la un trimestru la altul, cheltuielile 

putând fi făcute pe aceeaşi clasificaţie bugetară. 

 

 

DIRECŢIA UTILITĂŢI PUBLICE AMRSP 

Director Executiv Director General 

Cosmin GHEORGHIU Adrian CRISTEA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea includerii în bugetul Administraţiei Străzilor pe anul 2014 a obiectivului de investiţii 

„Modernizare şi consolidare pod Mihai Bravu" cu indicatorii tehnico-economici aprobaţi prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 220/2014 

 

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

raportul Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă includerea în bugetul Administraţiei Străzilor şi Lista obiectivelor de investiţii 

anexă la bugetul instituţiei pe anul 2014, la reparaţii capitale, a obiectivului de investiţii „Modernizare 

şi consolidare pod Mihai Bravu" cu credite de angajament în sumă de 24.103 mii lei şi credite 

bugetare în sumă de 10 mii lei. Cu suma de 10 mii lei se diminuează creditele bugetare la poziţia 

Reabilitare pod Timpuri Noi. 

Art.2 Primarul General, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate va include în bugetul 

propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 şi anexele la acesta, modificările din prezenta 

hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 18.12.2014. 

 

Preşedinte de şedinţă, Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,18.12.2014. 

Nr. 301 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea către Consiliul Local al oraşului Chitila, judeţul Ilfov, a dreptului de a deversa apele 

uzate pluviale preepurate colectate de pe strada Macului din oraşul Chitila în canalul deschis  

NH Dragomireşti-Chitila concesionat către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

 

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

raportul comun de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice şi Autorităţii Municipale de Reglementare a 

Serviciilor Publice (AMRSP); 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare:  

-Avizul de gospodărire a apelor nr. 26/IF/27.03.2014 al Administraţiei Naţionale „Apele Române"; 

-Avizul tehnic nr. 6803/23.04.2012 al Inspectoratului de Stat în Construcţii;  

-Adresa nr. 2427/11.02.2014 al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov;  

-Acordul de principiu nr. 14154192/13.08.2014 al S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.; 

În conformitate cu prevederile N.T.P.A. 001/2002 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

188/2002 cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art. 45 alin. (1) din Legea 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă acordarea către Consiliul Local al oraşului Chitila, judeţul Ilfov, a dreptului de 

a deversa un debit de 25 l/s de ape pluviale preepurate colectate de pe strada Macului din oraşul 

Chitila în canalul deschis NH Dragomireşti-Chitila concesionat către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Art.2 Deversarea apelor pluviale preepurate se va face cu respectarea strictă a avizelor şi 

acordurilor primite prezentate anterior şi a Protocolului Tehnic de Deversare întocmit de către S.C. 

Apa Nova Bucureşti S.A., conform legislaţiei de mediu şi de gospodărirea apelor, în vigoare. 

Art.3 Nerespectarea de către Consiliul Local Chitila, judeţul Ilfov, a termenilor şi condiţiilor 

Protocolului Tehnic de Deversare conduce automat la suspendarea sau, după caz, la retragerea 

dreptului de a mai deversa apele uzate pluviale preepurate în Canalul Deschis. 



16 

 

Art.4 Se împuterniceşte domnul Cosmin Gheorghiu – director executiv al Direcţiei Utilităţi 

Publice să semneze Protocolul Tehnic de Deversare prevăzut la art. 2. 

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

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

Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 18.12.2014. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,18.12.2014. 

Nr. 302 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al Direcţiei Juridic şi al Direcţiei Asistenţă 

Tehnică şi Juridică; 

Având în vedere procesul-verbal al Comisiei de numărare a voturilor pentru alegerea unui 

viceprimar al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 

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

modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

În temeiul prevederilor art. 57 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic: Se alege în funcţia de viceprimar al Municipiului Bucureşti domnul consilier 

Pieptea Cornel din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 18.12.2014. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,18.12.2014. 

Nr. 303 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  bbuuggeettuulluuii  ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee  vveenniittuurrii  şşii  cchheellttuuiieellii  ppee  ttiittlluurrii,,  

aarrttiiccoollee  şşii  aalliinneeaattee  ppeennttrruu  aannuull  22001144  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  

  

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

Direcţia Management Economic; 

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

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, cu rectificările ulterioare; 

 În temeiul OUG nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea 

construirii de locuinţe proprietate personală; 

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

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

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform HCGMB nr. 1/2014 privind repartizarea pe sectoarele municipiului Bucureşti a 

sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 

achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital în ordinea 

cronologică a vechimii arieratelor şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2014, modificată prin HCGMB 

nr 89/2014, respectiv HCGMB nr 198/2014; 

 Conform adresei nr. 20376/24.11.2014, transmisă de către Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu privire la modificarea Anexei « Transferuri pentru 

finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap »; 

 Conform adresei nr. 123361/08.12.2014, transmisă de către Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice - Bucureşti, prin care se transmite Decizia nr. 2914/08.12.2014 de repartizare a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sectoarele 1-6 ale municipiului Bucureşti; 

 Conform adresei nr. 1285601/09.12.2014, transmisă de către Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice - Bucureşti, prin care se transmite Decizia nr. 2942/08.12.2014 de repartizare a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sectoarele 1-6 ale municipiului Bucureşti; 
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 Conform adresei nr. 155709/09.12.2014, transmisă de către Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice - Bucureşti, referitoare la majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal 

aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2014; 

 Conform adresei nr. 421284/09.12.2014, 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 05.12.2014; 

 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 1.259.994,63 mii lei se majorează cu 3.120,43 mii lei devenind 1.263.115,06 mii 

lei şi este repartizat astfel : 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 879.196,27 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 383.918,79 mii lei; 

 

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

Municipiului Bucureşti în sumă de 1.227.504,26 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel : 

 

 Veniturile bugetului local în sumă de 1.096.194,50 mii lei se majorează cu 4.802,78 mii 

lei devenind 1.100.997,28 mii lei, conform anexei nr.1.1, astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 849.809,73 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 251.187,55 mii lei; 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii în sumă de 26.774,29 se majorează cu 1,50 mii lei devenind 26.775,79 mii lei, 

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

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 26.100,34 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 675,45 mii lei; 
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 Veniturile bugetului împrumuturilor extern în valoare de 101.415,01 mii lei se diminuează 

cu 1.683,85 mii lei devenind 99.731,16 mii lei, conform anexei nr. 1.5 şi sunt repartizate pe secţiuni, 

astfel: 

  

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

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 99.731,16 mii lei; 

 

 Veniturile bugetului împrumuturilor interne sunt în valoare de 0,03 mii lei, nu se rectifică 

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 

1.259.994,63 mii lei se majorează cu 3.120,43 mii lei devenind 1.263.115,06 mii lei şi sunt 

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

 

 Bugetul local pe anul 2014 în sumă de 1.127.931,75 mii lei se majorează cu 4.802,78 

mii lei devenind 1.132.734,53 mii lei şi este structurat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 

 

(1) 1.132.734,53 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 849.809,73 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  282.924,80 mii lei; 

 

(2) 72.501,66 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 57.689,14 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 14.812,52 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.1 (1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2 );  

 

(3) 23.511,85 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 23.133,25 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 378,60 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2); 
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(4) 30.063,25 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 

55.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în valoare de 30.063,25 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

 

(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 nr. 

1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 

(6) 37.767,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 22.868,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 14.899,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2); 

 

(7) 340.538,60 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

- Sectiunea de funcţionare este în sumă de 294.191,60 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 46.347,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

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

1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2); 

 

(8) 49.316,50 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 34.463,50 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 14.853,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr 

1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2); 

 

(9) 135.678,96 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 114.215,16 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 21.463,80 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3); 

 

(10) 114.542,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care :  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 107.383,90 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.158,10 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4; 1.2.1.9.5); 
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(11) 164.429,75 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din 

care : 

-Secţiunea de funcţionare este în sumă de 5.243,53 mii lei; 

-Secţiunea de dezvoltare este în sumă 159.186,22 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5; 1.2.1.10.6); 

 

(12) 154.050,35 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care :  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 153.029,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.021,35 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.11 (1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2); 

 

(13) 7.678,81 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 6.929,40 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 749,41 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2); 

 

(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, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.13 (1.2.1.13.1). 

 

 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 30.647,84 mii lei se majorează cu 1,50 mii lei devenind 

30.649,34 mii lei şi este repartizat pe secţiuni, conform anexei 1.4, astfel : 

 

(1) 30.649,34 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.4.1, din care: 
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- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 29.386,54 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.262,80  mii lei; 

 

(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) 17.423,34 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care :  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 17.092,54 mii lei;  

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 330,80 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.1 (1.4.1.1.1; 1.4.1.1.1.1; 1.4.1.1.1.2; 1.4.1.1.2; 1.4.1.1.2.1; 1.4.1.1.2.2; 1.4.1.1.3); 

 

(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 9.503,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 932,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.2 (1.4.1.2.1.).  

 

 Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de funcţionare în valoare de 3.286,20 mii lei este finanţat 

din excedentul anilor precedenţi. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de dezvoltare în valoare de 587,35 mii lei este finanţat 

din excedentul anilor precedenţi. 

 

 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2014 în sumă de 101.415,01 mii lei se 

diminuează cu 1.683,85 mii lei devenind 99.731,16 mii lei, conform anexei nr. 1.5 şi este repartizat 

pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

 

(1) 99.731,16 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, conform anexei nr. 

1.5.1, din care : 

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

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 99.731,16 mii lei; 

 

(2) 99.731,16  mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, conform 

anexei nr. 1.5.1.1 (1.5.1.1.1); 
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 Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2014 este în sumă de 0,03 mii lei nu se 

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

(1) 0,03 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.07, din care: 

 

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

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

 

(2) 0,03 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 380.346,51 mii lei, conform programului de 

investitii publice, din care: 

- 279.352,55 mii lei  –  buget local; 

 - 99.731,16 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi externe;   

 - 1.262,80 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 Sector 1, Poliţia Locală Sector 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, 

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 şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 205 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către 

Complexul Multifuncţional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale 

profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

specialitate comun întocmit de către Complexul Multifuncţional Caraiman şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 sănătate şi protecţie 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile art. 182-183 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr.418/2004 privind statutul profesional specific al 

medicului de medicină a muncii, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Văzând prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 355/2007 privind 

supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

Şi completările ulterioare;  

 Luând în considerare Hotărarea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea 

în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică 

cu personalitate juridică; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.154/31.03.2009 privind aprobarea  

implementării Proiectului-Pilot de către  Complexul Multifuncţional Caraiman şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcţia Generală de 
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Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor 

medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum si Hotărârile Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 512/22.12.2009, nr.278/22.12.2010, nr. 221/10.01.2012,  nr. 274/2012.2012 si nr. 

206/16.12.2013 privind aprobarea continuării implementării Proiectului- Pilot; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea implementarii Proiectului-Pilot de către Complexul 

Multifunctional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în 

scopul asigurării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în 

calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea 

sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

 Art.2. Proiectul se va implementa în perioada 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015.  

 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat 

General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 206 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  rreeţţeelleeii  şşccoollaarree  ddee  ssttaatt  şşii  ppaarrttiiccuullaarree  ppee  rraazzaa  sseeccttoorruulluuii  11  

aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  ppeennttrruu  aannuull  22001155--22001166  

 

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

directorului Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 

1; 

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

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

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

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

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

 Potrivit prevederilor art.19 şi art.61, alin.(2) şi (5) şi art.63, alin.(3) din Legea nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

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

 Ţinând seama de adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 

24272/25.11.2014, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 31774/25.11.2014 şi sub nr. 

31775/25.11.2014; 

 Văzând adresa Colegiului Agricol „Viaceslav Harnaj” nr. 6699/03.12.2014, înregistrată la 

sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 32549/04.12.2014 prin care se solicită schimbarea denumirii 

unităţii de învăţământ în Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj”; 

 Luând act de adresa S.C. Elistar Company S.R.L. nr.24033/20.11.2014, înregistrată la sediul 

Primăriei Sectorului 1 cu nr.33069/10.12.2014 prin care ne informează că Grădiniţa Ursuleţul şi-a 

încetat activitatea în anul şcolar 2014+2015 şi, ca atare nu va mai fi inclusă nici în reţeaua şcolară 

pentru anul 2015-2016; 

 Luând act de procesul-verbal încheiat în data de 08.12.2014 cu ocazia discuţiilor privitoare la 

organizarea reţelei şcolare pentru anul 2015-2016; 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu anul şcolar 2015-2016, Grădiniţa cu nr. 206 se va comasa cu Grădiniţa nr. 

285, unitatea care va avea personalitate juridică fiind Grădiniţa nr. 206. 

 Art.2. În anul şcolar 2015-2016, Grădiniţa nr. 43, Şcoala nr. 173 „Eugen Barbu” şi Liceul 

Dimitrie Paciurea vor funcţiona cu personalitate juridică sub efectiv, în conformitate cu prevederile 

art.63, alin.(3) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art.3. Începând cu anul şcolar 2015-2016 se aprobă schimbarea denumirii Colegiului Agricol 

„Viaceslav Harnaj” în Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj”. 

 Art.4. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ de stat cu personalitate juridică din Sectorul 

1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2015-2016, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ particular cu personalitate juridică din 

Sectorul 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2015-2016, conform Anexei nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.6. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare şi vor produce efecte juridice de la 

data obţinerii „avizului conform” din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

 Art.7. Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 207 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ttrraannssmmiitteerreeaa  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  

PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  aa  uunnoorr  bbuunnuurrii  iimmoobbiillee  

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 1; 

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

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

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1451/2002 privind 

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

Naţionale în proprietatea publică a municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

 Văzând actul de dezlipire autentificat sub nr. 1777 din 17 octombrie 2014 de către Societatea 

Profesională Notarială „Aequitas”; 

 Luând în considerare încheierea nr. 70789/21.10.2014, precum şi extrasul de carte funciară 

nr. 70789/21.10.2014, ambele emise de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

– Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 pentru imobilul sitaut în Bucureşti, Şos, odăi 

nr. 3-5, Sector 1;  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Se ia act de finalizarea operaţiunilor cadastrale şi notariale de dezmembrare a terenului 

şi construcţiilor aflate în administarea Consiliului Local al Sectorului 1, situate în Şos. Odăi nr. 3-5, 

Sector 1. 
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 Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri, imobilele având datele de identificare în Anexa nr. 

1 vor fi transmise în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1. 

 

 Art.3. Predarea, respectiv primirea imobilelor menţionate la art. 2 se vor realiza pe bază de 

protocol de predare-primire încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în termen de maximum 60 de zile de la data 

adoptării prezentei hotărâri. 

 

 Art.4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să numească din rândul aparatului de specialitate 

comisia care să procedeze la predarea-primirea imobilelor menţionate în Anexa nr. 1 a prezentei 

hotărâri. 

 

 Art.5. Primarul sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic, Direcţia 

Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 208 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  şşii  ccoommpplleettaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    

nnrr..  7700//1166..0044..22001144  pprriivviinndd  ttrraannssmmiitteerreeaa  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  UUnniittăăţţiilloorr  ddee  ÎÎnnvvăăţţăămmâânntt  

PPrreeuunniivveerrssiittaarr  şşii  aa  UUnniittăăţţiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11    

aa  uunnuuii  bbuunn  iimmoobbiill,,  ssiittuuaatt  îînn  ŞŞooss..OOddăăii  nnrr..33--55,,  sseeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeşşttii    

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii şi Expunerea de motive a 

Primarului sectorului 1; 

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

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

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

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

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

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1451/2002 privind 

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

Naţionale în proprietatea publică a municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 70/16.04.2014 privind transmiterea în 

administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice 

Sector 1 a unui bun imobil situat în Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1; 

 Văzând actul de dezlipire autentificat sub nr. 1777 din 17 octombrie 2014 de către Societatea 

Profesională Notarială „Aequitas”; 

 Luând în considerare încheierea nr. 70789/21.10.2014, precum şi extrasul de carte funciară 

nr. 70789/21.10.2014, ambele emise de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

– Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 pentru imobilul situat în Bucureşti, Şos. Odăi 

nr. 3-5, Sector 1;  

 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: 
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 Art.1. Se modifică şi se completează art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

70/16.04.2014, care va avea următorul cuprins: 

 

„Art.2 Se aprobă transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a imobilelor având datele de 

identificare menţionate în Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri”. 

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărâii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 70/16.04.2014 rămân 

nemodificate. 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic, Administraţia 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul 

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

 

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 209 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  ccoonnssttiittuuiirreeaa  uunneeii  ccoommiissiiii  ccoonnffoorrmm  ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee  ccoonncceessiiuunnee      

nnrr..  22998833//0033..0077..22000099  

 

 Văzând Raportul de specialitate al Administraţiei Pieţelor Sector 1, precum şi Expunerea de 

motive a Primarului sectorului 1; 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 139/24.03.2009 

privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică, prin negociere directă a unui teren în suprafaţă 

de 1913,85 mp, situat în B-dul Aerogării nr. 29, Sector 1, nr. cadastral 2511 (Piaţa Aviaţiei) către 

S.C. Immobiliare Bucarest S.R.L.;  

 Ţinând seama de contractul de concesiune autentificat sub  nr. 2983/03.07.2009 de către 

B.N.P. Mitache Mugurel Ioan, contract încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1, în calitate de 

concedent şi S.C. Immobiliare Bucarest S.R.L., în calitate de concesionar; 

 Văzând adresa S.C. Immobiliare Bucarest S.R.L. nr. 18/24.10.2014, înregistrată la sediul 

Primăriei Sectorului 1 cu nr. 29487/29.10.2014 prin care solicită încetarea contractului de 

concesiune având ca obiect terenul în suprafaţă de 1913,85 mp situat în B-dul Aerogării nr. 29; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(3) şi alin.(5), teza a II-a, art.80 şi art.81, alin.(1), coroborate 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se ia act de solicitarea S.C. Immobiliare Bucarest S.R.L. privind încetarea contractului 

de concesiune autentificat sub nr. 2983/03.07.2009 de către B.N.P. Mitache Mugurel Ioan.  
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 Art.2. (1) În conformitate cu prevederile art. 15 din contractul de concesiune autentificat sub 

nr. 2983/03.07.2009 se aprobă numirea unei comisii alcătuite din reprezentanţi ai concedentului şi ai 

concesionarului care să hotărască asupra continuării sau încetării contractului. 

(2) Din partea concedentului vor face parte din comisia menţionată la alin. (1) următoarele 

persoane: 

 

- domnul Doru Iamandi - consilier local; 

- doamna Ana Luiza Zvirid - consilier local; 

- domnul/doamna ----------------------------------- - din partea Administraţiei Pieţelor Sector 1; 

 Art.3. Comisia desemnată la art.2, alin.(2) va analiza posibilitatea încetării sau continuării 

contractului de concesiune autentificat sub nr. 2983/03.07.2009, urmând să înainteze Consiliului 

Local al Sectorului 1 un raport în acest sens. 

 Art.4. Se mandatează Directorul general al Administraţiei Pieţelor Sector 1 să semneze, în 

numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, toate înscrisurile necesare pentru aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art.5. Primarul sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, persoanele nominalizate în 

cuprinsul prezentei hotărâri şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 210 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  ccoollaabboorrăărriiii  îînnttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11,,    

pprriinn  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  şşii    

AAssoocciiaaţţiiaa  DDiiaaccoonniiaa--AAşşeezzăămmâânnttuull  SSoocciiaall  PPaattrriiaarrhh  JJuussttiinniiaann  MMaarriinnaa  

 

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

întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011; 

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

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 383/2004 privind 

aprobarea Standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor 

violenţei în familie; 

 Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 36/2004 privind aprobarea 

cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Patriarhia Română-Asociaţia Diaconia, în vederea 

finanţării şi dezvoltării în comun a Proiectului „Aşezământul Social Justinian Marina”; 

 Având în vedere cererea formulată de Asociaţia Diaconia nr. 110/19.11.2014, înregistrată la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 54029/04.12.2014; 



38 

 

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

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1 - prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia-Aşezământul 

Social Justinian Marina.   

 Art.2. În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1, se împuterniceşte Primarul 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al 

Sectorului 1, Convenţia de Colaborare care se va încheia între Consiliul Local al Sectorului 1 -prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector şi Asociaţia Diaconia-

Aşezământul Social Justinian Marina, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sectorul 1, Asociaţia Diaconia-Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina şi 

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

 

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 211 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  ccoollaabboorrăărriiii  îînnttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11,,    

pprriinn  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  şşii    

AAssoocciiaaţţiiaa  SSOOSS  SSaatteellee  CCooppiiiilloorr  RRoommâânniiaa  

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de solicitarea Asociaţiei SOS Satele Copiilor România nr.780/24.11.2014, 

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

52054/25.11.2014; 

 Având în vedere Proiectul Convenţiei de Colaborare ce urmează a fi încheiată între Consiliul  

Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Asociaţia SOS Satele Copiilor România, în vederea continuării derulării în parteneriat a activităţilor 

de asistenţă socială; 

 Văzând Certificatul de Acreditare Seria AF nr. 000431, emis la data de 15.04.2014 de către 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 

 Ţinând seama de Raportul de activitate pentru anul 2014 elaborat de SOS Satele Copiilor 

România-SOS SAtul Copiilor Bucureşti; 

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

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS Satele Copiilor 

România. 

 Art.2. În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1, se împuterniceşte Primarul 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al 

Sectorului 1, Convenţia de Colaborare care se va încheia între Consiliul Local al Sectorului 1 prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS Satele 

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

 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Asociaţia SOS Satele Copiilor România, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat 

General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 212 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  ccoollaabboorrăărriiii  îînnttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11,,    

pprriinn  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  şşii    

AAssoocciiaaţţiiaa  CCaarriittaass  BBuuccuurreeşşttii  

 

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

Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind 

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

socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere solicitarea Asociaţiei Caritas Bucureşti nr. 1271/28.11.2014, înregistrată la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 53094/28.11.2014; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti, în 

scopul implementării Proiectului „Centrul cu module de tip familial Casa Sf. Ioan”.  

 

 Art.2. În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1, se împuterniceşte Primarul 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al 
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Sectorului 1, Convenţia de Colaborare care se va încheia între Consiliul Local al Sectorului 1 prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti, 

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

 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, Asociaţia Caritas Bucureşti şi Serviciul Secretariat General, Audienţe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 213 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînncchheeiieerriiii  AAccttuulluuii  aaddiiţţiioonnaall  nnrr..  11  llaa  CCoonnttrraaccttuull  ddee  îînncchhiirriieerree  

nnrr..  1144556633//1199..0044..22001122  îînncchheeiiaatt  îînnttrree  ddoommnnuull  LLuunngguu  CCoorrnneelliiuu  şşii    

DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

  

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

întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate 

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

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014 pentru actualizarea 

cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate şi afectate unor destinaţii de interes public; 

 Luând în considerare contractul de închiriere înregistrat sub nr. 14563/15.04.2012 încheiat 

între domnul Lungu Corneliu şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1; 

 Văzând cererea nr. 54546/09.12.2014 formulată de domnul Lungu Corneliu privind 

actualizarea cuantumului chiriei lunare pentru spaţiul închiriat conform Contractului de închiriere 

înregistrat sub nr. 14563/2012; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu  art.115, alin (1), lit.b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 

14563/19.04.2012, încheiat între domnul Lungu Corneliu şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
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Protecţia Copilului Sector 1 pentru modificarea art. 5 din contract, în sensul actualizării cuantumului 

chiriei lunare aferente spaţiului deţinut cu chirie de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 în imobilul din Calea Dorobanţilor nr. 187, Sector 1, precum şi acordarea 

acestuia de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014, respectiv 24 

iunie 2014. 

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

Protecţia Copilului Sector 1 să semneze Actul adiţional nr. 1  la contractul de închiriere menţionat la 

art. 1.  

 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, domnul Lungu Corneliu şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 214 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccţţiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii  ssiittuuaattee  îînn  SSeeccttoorruull  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  

 

 Având în vedere : 

 -Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 -Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 -Raportul nr. 28/10.12.2014 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. 21/16/09.12.2014, 21/18/09.12.2014, 21/20/09.12.2014, 

21/21/09.12.2014, 13/37/06.08.2014, 20/13/18.11.2014, 20/11/18.11.2014, 20/20/18.11.2014, 

21/19/09.12.2014 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;  

 - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a 

teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din 

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările 

ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

publicului pentru documentatiile de urbanism prevazute in  Anexa nr.1, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre şi conţine  9 poziţii.   

 

 Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul de 

construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire. 

 

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

aprobate. 

 

 Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări 

urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 215 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  eexxeeccuuţţiieeii  bbuuggeettuulluuii  ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  aall    

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  llaa  ddaattaa  ddee  3300  nnooiieemmbbrriiee  22001144  

 

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

întocmit de Direcţia Management Economic; 

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

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 În temeiul Legii nr. 356/2013  privind bugetul de stat pe anul 2014, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Tinând seama de art.49, alin (12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a 

atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de utilizare 

a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Având în vedere Hotarârea Consiliului Local Sector 1 nr. 14/03.02.2014 privind aprobarea 

bugetului general consolidat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art.45, alin.(2), lit.a). art.81, alin.(2), lit.d) si 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 execuţia bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 

30.11.2014, conform anexelor :  

 Venituri, conform anexei nr.1 (1.1 ; 1.2) ; 

 Cheltuieli, conform anexelor nr. 2 (2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12; 

2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.18; 2.19; (2.19.1; 2.19.2; 2.19.3; 2.19.4; 2.19.5); 2.20; 2.21; 2.22; 

2.23; 2.24; 2.25; 2.26; 2.27; 2.28; 2.29; 2.30; 2.31; 2.32; 2.33). 
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 Art.2. Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.11.2014, conform 

anexelor : 

 Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4)   

 Cheltuieli, conform anexelor nr. 4. (4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4) 

 

 Art.3. Se aprobă execuţia bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la 

data de 30.11.2014, conform anexei nr. 5. 

 

 Art.4. Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne al Consiliului Local al Sectorului 1 la 

data de 30.11.2014, conform anexei nr. 6. 

 

 Art.5. Primarul sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

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

Locală Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Administraţia Domeniului 

Public Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, 

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

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 216 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea convenţiei de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti pentru Administraţia Pieţelor Sector 1, precum şi constituirea fondului 

de risc aferent acestui împrumut  

 

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

întocmit de către Direcţia Management Economic; 

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

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu art.64 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

 Având în vedere prevederile art.41, alin.(4) şi art.43, alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 Ţinând seama de: 

-      Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 103 din 25.07.2013  privind aprobarea garantării de 

către Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti a unei finanţări rambursabile interne/externe, contractată 

de către Administraţia Pieţelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituţii de credit, în valoare de 

12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii “Constituire 

Complex comercial multifuncţional Piaţa Agroalimentară Mureş”; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 136 din 06.09.2013 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 1  nr. 103 din 25.07.2013 privind aprobarea garantării de către Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti a unei finanţări rambursabile interne/externe, contractată de către 

Administraţia Pieţelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituţii de credit, în valoare de 

12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii “Constituire 

Complex comercial multifuncţional Piaţa Agroalimentară Mureş”; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 1  nr. 102 din 25.07.2013 privind aprobarea contractării 

directe a unei finanţări rambursabile interne şi/sau externe de către Administraţia Pieţelor Sector 1, 

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

lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii “Constituire Complex comercial multifuncţional Piaţa 

Agroalimentară Mureş”; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 135 din 06.09.2013 pentru modificarea Hotărârea 

Consiliului Local Sector 1 nr. 102 din 25.07.2013, privind aprobarea contractării directe a unei 

finanţări rambursabile interne şi/sau externe de către Administraţia Pieţelor Sector 1, de la bănci 

comerciale sau instituţii de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru 

finanţarea obiectivului de investiţii “Constituire Complex comercial multifuncţional Piaţa 

Agroalimentară Mureş”; 
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- Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr 3590 din 12.05.2014; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), lit.b), art.63, alin.(1), lit.e), art.81, alin.(2), lit.d), precum 

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

modificările şi ompletările ulterioare;   

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă un comision de fond de risc de 1,55% din valoarea împrumutului contractat 

de Administraţia Pieţelor Sector 1. Acesta va putea fi actualizat în funcţie de legislaţia incidentă în 

materie apărută pe parcursul derulării contractului. 

 Art.2. (1) Se aprobă Convenţia de garantare a împrumutului de 56.231.460 lei, contractat de 

Administraţia Pieţelor Sector 1 de la Raiffeisen Bank SA prin contractul de facilitate de credit la 

termen nr. 830/17.09.2014, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Părţile convenţiei sunt: Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, în calitate de Garant, 

persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Şos Bucureşti-Ploieşti, nr 9-13, Sectorul 1 şi 

Administraţia Pieţelor Sector 1, în calitate de Garantat, persoană juridică română, cu sediul în 

Bucureşti Str. Luncani nr.5, Sector 1. 

 (3) Se împuterniceşte domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti, să semneze pentru şi în numele Garantului - Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, 

convenţia de garantare prezentată la alin.(1) şi alin. (2). 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia Management Economic 

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 şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 217 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

H O T Ă R Â R E  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 privind 

aprobarea programului local multianual de creştere a performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pentru perioada 2013 - 2014 

 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) şi alin. (4) lit.b), ale art.45 alin. (2), lit. b), art.49, 

art. 63, alin. (1), lit.c) şi alin (4) lit.c), art. 81 alin. (2), lit. d), precum şi ale art.115, alin. (1), lit b), alin. 

(3), alin. (5) şi alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. “f” şi “g” şi art. 61, alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanţă cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 18/2009 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/2008 privind aprobarea 

preluării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanţării cheltuielilor ce revin în sarcina asociaţiilor 

de proprietari pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 263/2009 privind 

aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanţării unei părţi din cheltuielile aferente 

lucrărilor de intervenţie la blocurile de locuinte de pe raza administrativă a Sectorului 1 a Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

 Luând act de: 

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

iniţiator; 

 b) raportul de specialitate întocmit de Direcţia Management Economic împreună cu Direcţia 

Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 c) raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Constatând necesitatea de a prelungi perioada de implementare a programului local 

multianual de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - (1) Se modifică perioada de implementare a programului local multianual de creştere 

a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, respectiv 

2013 – 2017. 

(2) Orice menţiune făcută în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/ 2012 

cu privire la perioada programului de reabilitare termică se modifică în consecinţă. 

 Art. 2. - Se înlocuieşte Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 

privind aprobarea programului local multianual de creştere a performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pentru perioada 2013 – 2014, potrivit anexei nr. 1 a 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 

rămân nemodificate. 

 

 Art. 4. - Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul 

Secretariat General Audienţe, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1, Prefectului Municipiului 

Bucureşti, precum şi pe pagina de internet www.primariasector1.ro. 

 

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 218 

Data:11.12.2014 

http://www.primariasector1.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

H O T Ă R Â R E  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 privind 

aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului Bucureşti a unei finanţări 

rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanţiilor proprii, de la Banca 

Europeană de Investiţii, în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii privind 

creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti 

 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) şi alin. (4) lit.b), ale art.45 alin. (2), lit. b), art.49, 

art.63, alin. (1), lit.c) şi alin (4) lit.c), art. 81 alin. (2), lit. d), precum şi ale art.115, alin. (1), lit b), alin. 

(3), alin. (5) şi alin. (6)  din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. “f” si “g” şi art. 61, alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti r. 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; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2007 

privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de dispoziţiile Hotărârii 

Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 

Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanţă cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 18/2009 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/2008 privind aprobarea 

preluării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanţării cheltuielilor ce revin în sarcina asociaţiilor 

de proprietari pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 263/2009 privind 

aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanţării unei părţi din cheltuielile aferente 
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lucrarilor de intervenţie la blocurile de locuinţe de pe raza administrativă a Sectorului 1 a Municipiului 

Bucureşti; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 pentru 

aprobarea programului multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti în perioada 2013-2014; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 161/20.10.2014 privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 privind 

aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului Bucureşti a unei finanţări 

rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanţiilor proprii, de la Banca 

Europeană de Investiţii, în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Potrivit prevederilor art. 14, lit. (c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile şi completările ulterioare; 

 În concordanţă 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. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale 

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

 Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte 

sau convenţii; 

 Luând act de: 

 a) expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în calitatea sa de 

iniţiator; 

 b) raportul de specialitate întocmit de Direcţia Management Economic împreună cu Direcţia 

Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 c) oferta indicativă transmisă de reprezentaţii Băncii Europene de Investiţii înregistrată sub nr. 

33476/07.11.2012 (a cărei traducere autorizată este prezentată în copie); 

 d) raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice 

de interes local, ale căror documentaţii tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărârile 

Consiliului Local al Sectorului1:  

 1. nr. 162/14.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective 

de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1,  
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 2. nr. 237/22.11.2012 privind modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 162/14.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de 

investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, 

 3. nr. 229/31.10.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective 

de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, 

 4. nr. 87/06.06.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

229/31.10.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii 

din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, 

 5. nr. 231/08.11.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective 

de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1,  

 6. nr. 88/06.06.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

231/08.11.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii 

din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, 

  7. nr. 126/28.08.2014 privind modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 231/08.11.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de 

investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, 

 8. nr. 39/26.03.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective 

de investiţii din cadrul programului de reabilitare termicî a imobilelor din Sectorul 1, 

 9. nr. 93/29.05.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective 

de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1; 

   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se înlocuieşte Anexa 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 

privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului Bucureşti a unei finanţări 

rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanţiilor proprii, de la Banca 

Europeană de Investiţii, în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 

rămân nemodificate. 
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 Art. 3. - Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul 

Secretariat General Audienţe, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1, Prefectului Municipiului 

Bucureşti, precum şi pe pagina de internet www.primariasector1.ro. 

 

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 219 

Data:11.12.2014 

http://www.primariasector1.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al 

municipului Bucureşti şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1  

 

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

întocmit de către Direcţia Juridică şi Resurse Umane; 

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

soluţionării proceselor, cu modificările şi completările  ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

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

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

 Având în vedere prevederile art. I, pct. 14, litera b), din Legea nr. 13/2011 privind aprobarea 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor 

indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 871/2013 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 29/2013 privind 

reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 103/2013 privind 

salarizarea personalului plătit din fondurile publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Ordinului comun al viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice şi viceprim – ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 

63/206/17.01.2014  privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa 

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

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

 În concordanţă cu prevederile Ordinului nr. 96/05.03.2014 emis de către Instituţia Prefectului 

Municipiului Bucureşti privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2014, pentru 

subdiviziunea administrativ – teritorială sectorul 1 al municipiului Bucureşti.   

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 201 din 27.11.2014 privind 

aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti precum şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local; 

 În concordanţă cu prevederile Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 nr. 2804 din 27.05.2014 prin 

care se stabileşte numărul maxim de posturi de la nivelul aparatului de specialitate de 322, inclusiv 

funcţiile de primar şi viceprimar, secretar al Sectorului 1 al Municipiului Bucureș ti precum şi numărul 

de posturi prevăzut pentru Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă sector 1 de 93 

de posturi.  

 Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de înregistrare 

262 din 11 martie 2014 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de 930, începând cu data 

de 01.01.2014, pe subunitatea administrativ teritorială sector 1 a Municipiului Bucureşti, cu excepţia 

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

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

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

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

327/27.02.2014, înregistrată în cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. 

3666/28.02.2014, prin care se comunică populaţia stabilă în municipiul Bucureşti şi sectorul 1 al 
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acestuia, la 01 ianuarie 2013, precum şi adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 

1793438/DGICIP/18.02.2014, înregistrată sub nr. 2823/18.02.2014, cu privire la stabilirea şi 

comunicarea numărului maxim de posturi, de către prefect, pe subunitatea administrativ teritorială 

sector 1, pentru anul 2014; 

 Având în vedere adresa nr. 3110/SICPI/324/2014, înregistrată în cadrul Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti sub nr. 3588/27.02.2014 prin care Primăria Sectorului 1 a comunicat valoarea 

proiectelor contractate şi aflate în implementare din fonduri externe nerambursabile, precum şi 

perioadele de implementare; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităţilor instituţiilor publice locale de la 

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

restabilirii numărului maxim de posturi pe anul 2014; 

 Pentru a asigura flexibilitate şi reacţie rapidă la normativul de posturi restabilit pentru anul 

2014 ca urmare restabilirii numărului maxim de posturi, în funcţie de realitatea concretă în cadrul 

subunităţii administrativ teritorială Sector 1 al municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

către cetăţean şi nevoile acestuia; 

 În virtutea obligaţiei Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti de a respecta numărul maxim de 

posturi de 930 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guverului României 

nr. 63/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi, raportat la obiectul de activitate al aparatului 

de specialitate şi atribuţiile exercitate prin instituţiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor 

de beneficiari cărora se adresează acestea prin acţiunile lor, se impune cu necesitate ca măsurile de 

reorganizare instituţională propuse să fie realizate în regim de urgenţă; 

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

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

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

activităţii instituţiilor publice de interes local etc.;  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

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

reglementarea cadrului structurilor organizatorice; 

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

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

 

 



60 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al 

municipului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură 

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

reglementate de legislaţia în vigoare.  

 Art.3. Prevederile prezentei hotărârii intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte 

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

aparatului de specialitate, îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art.4. Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Juridică 

şi Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat 

General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 220 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  SSeeccttoorr  11  

  

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

Poliţia Locală a Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;  

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare;  

 Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 

(2), cu modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

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

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Văzând dispoziţiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi 

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

Poliţiei Locale a Sectorului 1;  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Primarul sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 221 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  nnrr..  226633//2200..1122..22001122  pprriivviinndd  

aapprroobbaarreeaa    ccoossttuurriilloorr  ddee  ccoommeerrcciiaalliizzaarree  aa  pprroodduusseelloorr  oobbţţiinnuuttee  îînn  ccaaddrruull  AAtteelliieerreelloorr  ddiinn  

ÎÎnnttrreepprriinnddeerreeaa  ddee  IInnsseerrţţiiee  SSoocciiaallăă  OORRIIZZOONNTT,,  aappaarrţţiinnâânndd  DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  

SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr 1  

 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 263/20.12.2012 privind aprobarea costurilor a 

produselor obţinute în cadrul Atelierelor din Întreprinderea de Inserţie Socială ORIZONT, aparţinând 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 263/20.12.2012 privind 

aprobarea costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul Atelierelor din Întreprinderea 

de Inserţie Socială ORIZONT, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

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

 



64 

 

 Art.2. Sumele obţinute din activitatea de comercializare potrivit art.1 se fac venit la bugetul 

local al sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.  

 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 222 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  uunnuuii  aajjuuttoorr  ffiinnaanncciiaarr,,  îînn  ssuummăă  ddee  660000  lleeii//lluunnaarr,,  ppeennttrruu  oo  ppeerriiooaaddăă  ddee  66  lluunnii,,  

îînn  ssccooppuull  aacchhiittăărriiii  ccoonnttrraavvaalloorriiii  cchhiirriieeii,,  ccaa  mmăăssuurrăă  ddee  pprreevveenniirree  şşii  ccoommbbaatteerree  aa  mmaarrggiinnaalliizzăărriiii  

ssoocciiaallee  ppeennttrruu  ddooaammnnaa  SSttăănneessccuu  MMaannuueellaa  IIssaabbeellaa      

 

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

întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile  Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

 Văzând prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 

pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau 

aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum 

şi modalităţile de intervenţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 101/19.05.2014 privind acordarea  

unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării 

contravalorii chiriei, pentru doamna Stănescu Manuela Isabela  ca măsură de prevenire şi 

combatere a marginalizării sociale; 

 Văzând cererea formulată de doamna Stănescu Manuela Isabela, înregistrată la Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 51301/20.11.2014;  

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

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă acordarea de către Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti a unui 

ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii 

chiriei, pentru doamna Stănescu Manuela Isabela, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale. 

 Art.2. (1) Se autorizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

să efectueze plata ajutorului financiar, din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei, în baza actului 

administrativ emis de Primarului Sectorului 1. 

 (2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul Hotărârii  

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de identificare a 

persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi 

prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, doamna Stănescu Manuela Isabela şi  Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 223 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  îînn    

CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraaţţiiee,,  rreessppeeccttiivv  îînn  CCoommiissiiaa  ddee  eevvaalluuaarree  şşii  aassiigguurraarree  aa  ccaalliittăăţţiiii  llaa  

ŞŞccooaallaa  GGiimmnnaazziiaallăă  AAlleetthheeeeaa  

 

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

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe 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 şi al Comisiei de 

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

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

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

 Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.11, alin.(4), lit.e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

României nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 

aprobată prin Legea nr.87/2006;  

 Ţinând seama de art.44, alin.(2), lit.c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării 

nr.4925/2005, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 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; 

 Având în vedere adresa Asociaţiei Şcoala Privată Aletheea, înregistrată la Sectorul 1 al 

municipiului Bucureşti sub nr. 32397/03.12.2014; 

 În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 
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 Art.1. Se numeşte domnul STAN TĂSEL SILVICĂ reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliul de administraţie, respectiv în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la 

Şcoala Gimnazială Aletheea, situată în Str. Piscul Moşului nr.10, sector 1, Bucureşti.  

 

 Art.2. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Şcoala Gimnazială Aletheea şi 

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

 

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 224 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..  22  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    

nnrr..  117733//3300..1100..22001144  ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  şşii  ccoommpplleettaarreeaa  AAnneexxeelloorr    nnrr..  11  şşii  nnrr..  22  aallee  HHoottăărrâârriiii  

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  113333//2288..0088..22001144  pprriivviinndd  rreeppuubblliiccaarreeaa  AAnneexxeelloorr  nnrr..  11  şşii  nnrr..  22  

aallee  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  119966//2288..1111..22001133  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  rreeţţeelleeii  

şşccoollaarree  ddee  ssttaatt  şşii  ppaarrttiiccuullaarree  ppee  rraazzaa  sseeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  ppeennttrruu  aannuull  22001144--

22001155,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree  

 

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

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

de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

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

ulterioare; 

 Văzând adresa S.C. Elistar Company S.R.L. nr. 24033/20.11.2014 înregistrată la sediul 

Primăriei Sectorului 1 cu nr. 33069/10.12.2014 prin care suntem informaţi cu privire la faptul că 

Grădiniţa Ursuleţul şi-a încetat activitatea în cursul anului şcolar 2014-2015; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/30.10.2014, cu 

modificările şi completările ulterioare se modifică, potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 



70 

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/30.10.2014, cu 

modificările şi completările ulterioare 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 şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 225 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  441166//3311..1100..22000088  pprriivviinndd  

rreegglleemmeennttaarreeaa  aaccttiivviittaaţţiiii  ddee  rriiddiiccaarree,,  ttrraannssppoorrtt,,  ddeeppoozziittaarree  şşii  eelliibbeerraarree  //  vvaalloorriiffiiccaarree  aa  aannuummiittoorr  

ccaatteeggoorriiii  ddee  vveehhiiccuullee  ssiittuuaattee  ssaauu  aaffllaattee  ppee  tteerreennuurrii,,  ccaarroossaabbiill,,  ppaarrccăărrii,,  llooccuurrii  ssppeecciiaall  

aammeennaajjaattee  aappaarrţţiinnâânndd  ddoommeenniiuulluuii  ppuubblliicc  ssaauu  pprriivvaatt  aall  SSeeccttoorruulluuii  11,,  rreeppuubblliiccaattăă,,  ccuu  mmooddiiffiiăărriillee  

şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree  

 

 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 Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

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

completările ulterioare;  

 Ţinând cont de reglementările Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără 

stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu  modificările şi completările ulterioare; 

 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 Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art.23, alin.(1), lit.c) şi alin.(2), lit.a) – c) din Regulamentul cadru de 

organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 

local aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – 

cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

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

 În conformitate cu prevederile art.64, alin.(1), art.95, alin.(1), coroborat cu art.96, alin.(1) şi 

art.128, alin.(1), lit.g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 124/2008 privind aprobarea 

strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 82/2008; 

 Văzând normele: 
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 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.416/31.10.2008 privind reglemetarea activităţii de 

ridicare, transport, dfepozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau 

aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi şi trotuare aparţinând 

domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.34/28.02.2011 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activităţii de ridicare, 

transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe 

terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi şi trotuare aparţinând domeniului 

public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti  

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 95/31.05.2011 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activităţii 

de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau 

aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi şi trotuare aparţinând 

domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, 

cu modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.170/28.09.2011 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activităţii 

de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau 

aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi şi trotuare aparţinând 

domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, 

cu modificările şi completările ulterioare  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HOTĂRĂŞTE:  

  

 Art.1. Se completează art. 18 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

416/31.10.2008 privind reglementarea activitaţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare / 

valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri 

special amenajate aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată, cu modificări 

şi completări, după cum urmează: 

 

După alin. (2) se introduce un nou aliniat cu următorul cuprins :  
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“(3) Se deduce contravaloarea de ridicare şi transport pentru autovehiculele ce vor intra în 

proprietatea Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti din cota de redevenţă de 20% pe care 

operatorul economic o datorează bugetului local”. 

 

 Art. 2. (1) Se modifică lit. a) punctul 2.2. din cuprinsul Cap II al Anexei 4 a Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activitaţii de ridicare, transport, 

depozitare şi eliberare / valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, 

carosabil, parcări, locuri special amenajate aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi va avea următorul cuprins: 

“a) detine 3 autospeciale (cel puţin una cu posibilitatea de transport peste 3.5 tone) functionale, cu 

platformă, destinate acestor activitati, în dotare proprie sau închiriate si personalul aferent.” 

(2) Celelalte prevederi ale Cap. II al Anexei nr. 4 rămân neschimbate. 

 

 Art. 3. (1) Se completează punctul 3.2.2 din cuprinsul Cap. III al Anexei  4 a Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activitaţii de ridicare, 

transport, depozitare şi eliberare / valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe 

terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate aparţinând domeniului public sau privat al 

Sectorului 1, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi va avea următorul cuprins: 

 “Spatiul de depozitare al vehiculelor ridicate va avea o capacitate de 100 locuri şi va fi 

împrejmuit cu gard, beton/asfalt, iluminat pe  timp de noapte şi asigurat cu paza permanentă, în 

condiţiile legii, care să nu permită accesul persoanelor neautorizate.” 

(2) Celelalte prevederi ale Cap. III al Anexei 4 ramân neschimbate. 

 

 Art.4. Primarul sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 si Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 226 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ssiittuuaaţţiiaa  jjuurriiddiiccăă  aa  PPiieeţţeeii  AAggrrooaalliimmeennttaarree  AAmmzzeeii  

 

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

Administraţiei Pieţelor Sector 1; 

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

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

Sectorului 1;  

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

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea 

şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere că la data de 09.12.2013 a încetat contractul de concesiune încheiat de 

Administraţia Pieţelor în data de 30 mai 2013,  având ca obiect concesionarea serviciului de operare 

şi mentenanţă a Pieţei Agroalimentare Amzei, dată la care şi-a produs efecte notificarea transmisă 

de Administraţia Pieţelor în data de 08.11.2013, conform căreia „prezenta constituie conform 

prevederilor cap.X intitulat „Încetarea contractului”, art.20, alin.(2), lit.(c) un preaviz înainte de 

rezilierea unilaterală a contractului, pentru nerespectarea obligaţiilor asumate în acesta.”; 

 Luând în considerare Dispoziţia Primarului Sectorului 1 nr. 6896/10.12.2014 prin care s-a 

dispus evacuarea S.C. Fergoll Invest S.R.L. ș i S.C. Midest Energy S.R.L. care au avut calitatea de 

părţi ale contractului de concesiune încheiat cu Administraţia Pieţelor Sector 1 în data de 30 mai 

2013 din incinta Pieţei Agroalimentare Amzei, imobil deţinut în lipsa unui titlul valabil după data de 

09.12.2013; 

 Luând act de: 

 Invitaţia nr. M1810/01.10.2014 transmisă către Societatea Fergoll Invest S.R.L. având ca 

obiect discutarea situaţiei create de ocuparea fără nici un titlu a Pieţei Amzei, care face parte din 

domeniul public al Municipiului Bucureşti de către Societatea Fergoll Invest S.R.L.; 

 Invitaţia nr. M1811/01.10.2014 transmisă către Casa de Insolvenţa Transilvania, Filiala Ilfov 

SPRL având ca obiect discutarea situaţiei create de ocuparea fără nici un titlu a Pieţei Amzei, care 

face parte din domeniul public al Municipiului Bucureşti de către Societatea Fergoll Invest S.R.L.; 
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 Invitaţia nr. M1826/03.10.2014 transmisă către Societatea Midest Energy S.R.L. având ca 

obiect discutarea situaţiei create de ocuparea fără nici un titlu a Pieţei Amzei, care face parte din 

domeniul public al Municipiului Bucureşti de către Societatea Fergoll Invest S.R.L.; 

 Notificarea nr. M1812 transmisă Casei de Insolvenţă Transilvania Filiala Ilfov SPRL şi spre 

ştiinţă S.C. Fergoll Invest S.R.L. prin care s-au somat cele două entităţi să evacueze şi să predea 

Pieţa Agroalimentară Amzei; 

 Notificarea nr. M2302/03.12.2014 transmisă Societăţii Fergoll Invest S.R.L., Casei de 

Insolvenţă Transilvania Filiala Ilfov SPRL, Societăţii Midest Energy S.R.L. privind evacuarea şi 

predarea imobilului Piaţa Amzei şi a tuturor bunurilor mobile aferente; 

 Luând act de adresa Administraţiei Pieţelor Sector 1 înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu nr. 

33252/11.12.2014 privind înaintarea Procesului-verbal încheiat în data de 11.12.2014 în vederea 

punerii în executare a Dispoziţiei Primarului Sectroului 1 nr. 6896/10.12.2014; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), art.80 şi art.81, alin.(1), coroborate cu prevederile 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se ia act de faptul că la data de 09.12.2013 a încetat contractul de concesiune încheiat 

de Administraţia Pieţelor în data de 30 mai 2013, având ca obiect concesionarea serviciului de 

operare şi mentenanţă a Pieţei Agroalimentare Amzei dată la care şi-a produs efecte notificarea 

transmisă de către Administraţia Pieţelor în data de 08.11.2013, conform căreia „prezenta constituie, 

conform prevederilor cap.X intitulat „ Încetarea contractului”, art.20, alin.(2), lit.(c), un preaviz înainte 

de rezilierea unilaterală a contractului, pentru nerespectarea obligaţiilor asumate în acesta.”; 

 Art.2. Se ia act de evacuarea, în baza Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 nr. 6896/10.12.2014, 

a S.C. Fergoll Invest S.R.L. şi S.C. Midest Energy S.R.L. care au avut calitatea de părţi ale 

contractului de concesiune încheiat cu Administraţia Pieţelor Sector 1 în data de 30 mai 2013 din 

incinta Pieţei Agroalimentare Amzei, imobil deţinut în lipsa unui titlul valabil după data de 

09.12.2013. 

 Art.3. Se împuterniceşte Administraţia Pieţelor Sector 1 să întreprindă toate demersurile 

necesare în vederea unei administrări judiciase a Pieţei Agroalimentare Amzei, în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice de administare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 Art.4. Primarul sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 227 

Data:11.12.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aalleeggeerreeaa  pprreeşşeeddiinntteelluuii  ddee  şşeeddiinnţţăă  

 

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi 

atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma alegerilor 

locale din data de  10.06.2012; 

 Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului României nr.35/2002, modificată şi aprobată 

prin Legea nr.673/2002; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.115/23.06.2012  

privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.160/25.09.2014 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă;  

 În temeiul prevederilor art.35, art.45, art.81, alin.(2), lit.a) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

 Articol unic: Se alege domnul consilier ION BRAD preşedinte de şedinţă al Consiliului Local 

al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni. 

  

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

de 11.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 228 

Data:11.12.2014 
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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 ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, 

conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2015 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate pentru 

acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2015; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 70750/03.12.2014 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul formulat de Viceprimarul Sectorului 2 privind îndreptarea erorii materiale din 

anexa nr. 2 a proiectului de hotărâre, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al şedinţei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice 

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

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 42/2003 privind regulamentul de 

repartizare a locuinţelor şi terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 106/2008 privind stabilirea criteriilor de 

repartizare a locuinţelor construite în vederea accesului la proprietate pentru unele categorii de 

persoane, a locuinţelor sociale, de serviciu şi de necesitate şi a locuinţelor cu chirie din fondul locativ 

de stat; 

 

 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,  

 

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă ordinea de prioritate privind acordarea de locuinţe în temeiul Legii nr. 

114/1996 pentru anul 2015, conform anexelor nr. 1-3, după cum urmează: 

 Anexa 1 – locuinţe pentru contractare 

  1 cameră – 41 poziţii 

  2 camere – 46 poziţii 

  3 camere – 14 poziţii 

  4 camere –   4 poziţii 

  Total – 105 poziţii 

 

 Anexa 2 – locuinţe sociale 

  1 cameră – 442 poziţii 

  2 camere – 423 poziţii 

  3 camere – 119 poziţii 

  4 camere –     6 poziţii 

  Total – 990 poziţii 

 

 Anexa 3 – locuinţe de serviciu 

  1 cameră – 16 poziţii 

  2 camere –   6 poziţii 

  3 camere –   3 poziţii 

  Total – 25 poziţii 

  (2) Anexele nr. 1-3 cuprind un număr total de 57 de file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2 Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2015, conform criteriilor prevăzute în 

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 106/2008, pentru persoanele care au depus dosare până la 

data de 30 septembrie 2014 şi pentru persoanele care au reactualizat până la aceeaşi dată dosarele 

aflate în evidenţe, în vederea obţinerii de locuinţe în baza Legii nr. 114/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art.3 „Comisia pentru repartizarea locuinţelor”, constituită prin Dispoziţia Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va avea în vedere ca, în prealabil înmânării repartiţiilor pentru 

locuinţele sociale, potenţialii beneficiari să întrunească condiţiile de atribuire a acestora.  
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 Art.4 (1) Contestaţiile împotriva Hotărârii Consiliului Local Sector 2 privind stabilirea ordinii de 

prioritate pentru acordarea de locuinţe în anul 2015, se vor adresa instanţei de contencios 

administrativ competente, potrivit legii. 

 (2) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ, persoanele nemulţumite de 

modul de soluţionare a cererilor, precum şi cele omise din listele de priorităţi au dreptul de a formula 

„reclamaţia administrativă” în termen de 30 de zile de la data afişării hotărârii, aceasta urmând a fi 

soluţionată de către Consiliul Local Sector 2. 

 

 Art.5 Prezenta hotărâre şi listele cu ordinea de prioritate valabilă pentru 2014 vor fi date 

publicităţii prin afişare în loc accesibil publicului. 

 

 Art.6 (1) Hotărârea este valabilă la nivelul anul 2015 şi intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 

2015.  

 (2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 147/2013 privind ordinea de 

prioritate stabilită pentru 2014 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.7 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art.8 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2)  Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                    

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.110 

Bucureşti,10.12.2014  
 
 

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

10.12.2014 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 alipirii cadastrale a două imobile din domeniul public al 

Municipiului Bucureşti, aferente „Parcului 8 Mai” aflat în administrarea  

A.D.P. Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii cadastrale a două imobile 

din domeniul public al Municipiului Bucureşti, aferente „Parcului 8 Mai” aflat în administrarea A.D.P. 

Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 69217/04.12.2014 întocmit de Direcţia Urbanism şi Gestionarea 

Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul de specialitate nr. 71101/04.12.2014 întocmit de Direcţia Management Proiecte din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Memoriul justificativ nr. 12952/25.11.2014 întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Extrasele de Carte funciară pentru informare nr. 35375/22.07.2013 şi nr. 51275/30.10.2014 

emise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 160/2001 privind transmiterea în 

administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 a unor grădini publice, parcuri şi zone verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

  Art. 1 (1) Se aprobă alipirea într-un singur imobil – Parcul 8 Mai - a următoarelor terenuri din 

domeniul public al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea A.D.P. Sector 2: 

 - teren în suprafaţă de 74900 mp, situat în B–dul Lacul Tei nr. 145-151, sector 2, aflat în 

domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin 

ADP Sector 2, având numărul cadastral 216117; 

 - teren în suprafaţă de 3501 mp, situat in B–dul Lacul Tei nr. 143 A, sector 2, aflat în domeniul 

public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin ADP Sector 

2, având numărul cadastral 214879; 

 (2) Terenul obţinut în urma alipirii, în suprafaţă totală de 78.401 mp, va avea destinaţia de parc ; 

 (3) Terenurile supuse alipirii se regăsesc în anexele nr.1 şi 2 ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, va lua măsurile necesare înscrierii în evidenţele 

cadastrale conform art. 46 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, şi unificării adresei poştale a suprafeţei de teren rezultată în 

urma alipirii. 

 

 Art. 3 (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, 

 
PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                    

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.111 

Bucureşti, 10.12.2014 

 
 
 
 

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

10.12.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Direcţia Generală de  

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 şi Direcţia pentru Evidenţa  

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor  

Interne 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii Protocolului de 

Colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 şi Direcţia 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 71256/04.12.2014, precum şi Nota de Fundamentare nr. 

71259/04.12.2014 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

 - Adresa nr. 3485796/2014 întocmită de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - 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 modificarile şi 

completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 1367/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; 

 - O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

http://www.ps2.ro/


85 

 

 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 încheierea Protocolului de Colaborare pe linia furnizării de date din Registrul 

naţional de evidenţă a persoanelor, între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2 şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei ce cuprinde un număr de 6 file şi 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 protocolul prevăzut la art.1 şi actele ulterioare legate de 

executarea acestuia. 

 Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 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, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                    

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.112 

Bucureşti,10.12.2014  
 
 

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

10.12.2014 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 suportarea cheltuielilor de întreţinere pentru copiii ocrotiţi în reţeaua de  

asistenţă maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 2, care nu au naşterea înregistrată 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind suportarea cheltuielilor de întreţinere pentru 

copiii ocrotiţi în reţeaua de asistenţă maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 2, care nu au naşterea 

înregistrată; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 71260/04.12.2014, precum şi Nota de Fundamentare nr. 

71261/04.12.2014 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare 

şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 127 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 35/2003 privind Standardele minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei 

copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor 

standarde; 

 

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

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă suportarea din bugetul local al Sectorului 2 a cheltuielilor de întreţinere 

pentru copiii ocrotiţi în reţeaua de asistenţă maternală a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2, care nu au naşterea înregistrată. 

 Art. 2 Directorul General al Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 

va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                    

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.113 

Bucureşti,10.12.2014  
 
 

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

10.12.2014 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 majorarea alocaţiei de hrană pentru copii/ persoane adulte, beneficiari de  

servicii sociale în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea alocaţiei de hrană pentru copii/ 

persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 71452/05.12.2014 şi Nota de fundamentare nr. 71456/05.12.2014 

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; 

 - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

 - O.U.G. nr 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - 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; 

 - H.G. nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru 

consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 - H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor 

prevazute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului; 
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 - Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor 

nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase 

pentru copii şi adolescenţi; 

 - Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 246/2006 pentru aprobarea 

Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele 

vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice; 

 - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 559/2008 

pentru aprobarea Standardele specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi 

locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap; 

 

 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 majorarea alocaţiei de hrană pentru copii/ persoane adulte, beneficiari de 

servicii sociale în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, 

conform anexei ce conţine 1 filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  

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

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 Art.3 (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 sector 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                    

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.114 

Bucureşti,10.12.2014  
 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

10.12.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei,  

Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de  

specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi  

Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector nr. 40/2014 şi prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 52/2014 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 90/2013 

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

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi 

Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector nr. 40/2014 şi prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 52/2014; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 71324/04.12.2014 întocmit de Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 97/05.03.2014 privind stabilirea numărului 

maxim de posturi pe anul 2014 pentru subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2  nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel 

cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 40/2014 şi prin H.C.L. Sector 2 nr. 52/2014; 
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 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi 

ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2; 

 - Raportul de Audit Financiar al Curţii de Conturi a României din 2014; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I (1) Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 (2) Anexa conţine un număr de 65 de file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 90/2013 privind 

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

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi 

Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 40/2014 şi prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 52/2014 îşi păstrează aplicabilitatea. 

 

 Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

 (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                    

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.115 

Bucureşti,10.12.2014  
 
 
 

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

10.12.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 86/29.07.2013 privind  

aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi  

Funcţionare ale Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar  

Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr.86/29.07.2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 

2; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 71513/05.12.2014 întocmit de Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Nota de Fundamentare nr. 4988/05.12.2014 întocmită de Direcţia Generală pentru 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 86/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 se modifică şi se completează conform anexei ce conţine un număr 

de 2 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 86/29.07.2013 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 rămân aplicabile. 

 

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

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 

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

 (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                    

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.116 

Bucureşti,10.12.2014  
 
 

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

1012.2014 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 Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul  

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 71383/04.12.2014 întocmit de Directorul Direcţiei Management 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

 - Amendamentul Executivului Sectorului 2 înregistrat sub numărul 5083 din data de 

10.12.2014; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-

teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în 

funcţie de tipurile de riscuri specifice; 

 - O.U.G nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul M.A.I nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză 

şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor. 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 8, art. 63 alin. (5) lit. b) şi art. 

81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, potrivit anexei care cuprinde un număr de 167 file şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

 Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Serviciul de Prevenire pentru Situaţii de Urgenţă 

al Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art.3 La data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 132/16.10.2007 privind aprobarea Planului de 

analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2)  Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sector 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                    

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.117 

Bucureşti,10.12.2014  
 
 

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

10.12.2014 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 contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al  

Municipiului Bucureşti la 30.09.2014 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2014; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 71378/04.12.2014 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; 

 - 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 
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 Art.1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti la 30.09.2014, conform  anexelor nr. 1 ;2; 3; care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2  (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, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                    

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.118 

Bucureşti,10.12.2014  
 
 

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

10.12.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E  

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014; 

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

al Municipiului Bucureşti pe anul 2014; 

 Analizând: 

 - Raportul nr. 71377/04.12.2014, 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; 

 - Amendamentul Executivului Sectorului 2 înregistrat sub numărul 5084 din data de 

10.12.2014; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 -Legea bugetului de stat  pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, 

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

contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 se rectifică şi se 

stabileşte conform anexei nr. 1 , astfel: 

 -venituri    –    883.365 mii lei 

 -cheltuieli –    1.003.278  mii lei;  

 -deficit –   189.615  mii lei; 

 

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

anexei nr.2, şi se stabileşte la: 

 -venituri  la suma de 784.021 mii lei, din care: 

 ▪venituri ale secţiunii de funcţionare  -782.262 mii lei; 

 ▪ venituri ale secţiunii dezvoltare - 1.759 mii lei  

 ▪ Excedent sectiunea functionare       -69.702 mii lei 

 

 -cheltuieli la suma de 903.934 mii lei, din care: 

 ▪ cheltuieli secţiunea funcţionare        –  712.560 mii lei, 

 ▪ cheltuieli secţiunea dezvoltare        –  191.374 mii lei; 

 ▪ deficit secţiunea dezvoltare            –189.615 mii lei finanţat din excedentul anului 2013, 

utilizat conform prevederilor din H.C.L.S.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 903.934 mii lei, conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea 

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

anexelor nr.  2.2. - 2.58; 3  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. 4; 4,1 - 4.4, astfel: 

 

 -Total venituri  în sumă de 40.976 mii lei, din care: 

 ▪ venituri ale secţiunii de funcţionare   –  31.963 mii lei; 

 ▪ venituri ale secţiunii dezvoltare                  -   9.013 mii lei  

 -Total cheltuieli la suma de 40.976 mii lei, din care: 

 ▪ cheltuieli secţiunea funcţionare  -  31.963 mii lei, 

 ▪ cheltuieli secţiunea dezvoltare  -  9.013 mii lei; 
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 Art.5 Se aprobă rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

finanţat din fonduri bugetare în anul 2014, conform anexelor nr. 5 ; 5.1- 5. 691. 

 

 Art.6 Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanţate din bugetul general al Sectorului 2, 

conform anexei nr.6.  Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe 

multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în anexa nr.6 

la prezenta hotărâre. 

 

 Art.7 Se aprobă Sinteza proiectelor finanţate din bugetul general al Sectorului 2 –Fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) , conform anexei nr.7 şi fişele programelor 

multianuale finanţate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) - conform 

anexelor  8; 8.1 -8.4;  9; 9.1-9.5; 

 

 Art.8 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.9 (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, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                    

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.119 

Bucureşti,10.12.2014  
 
 

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

10.12.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014; 

 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. 70942/ 03.12.2014 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

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

menţionate în Anexele nr.1 şi 2 ale proiectului de hotărâre, 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 

anexele nr.1 şi 2 ale proiectului de hotărâre; 

 - 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; 

 - 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; 

 - 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; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 
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Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism 

şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2)  şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea 

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

ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului ale documentaţiilor de urbanism prevăzute în anexele nr.1 şi 2 ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, cuprinzând în total 5 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 anexele nr.1 şi 2 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) Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice/juridice interesate şi pot fi consultate 

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                    

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.120 

Bucureşti,10.12.2014  
 
 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

10.12.2014 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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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2014 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

  

 Având în vedere : 

 -  Expunerea de motive a primarului  Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei economice privind rectificarea bugetului local al 

Sectorului 4 nr.P.4.1/6858 din data de 12/12/2014  

 Luând în considerare prevederile : 

- art.19 alin.(2) şi ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată 

şi completată ; 

 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr.215/ 2001 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă  567 640 mii lei conform anexei nr.1. 

 

 Art. 2. Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează : 

 

 - Formularul 11 –   Anexa nr. 2 – Bugetul centralizat al unităţii administrat-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole ;  

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.2 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole 

şi paragrafe;  

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât şi la 

partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 
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 - Anexa 3.         - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de cheltuieli), 

în valoare de 567 640  mii lei. 

 

 - Anexa 3.1  - capitol bugetar 51.02  - Autorităţi publice  

 - Anexa 3.1.1 - cap.51.02.01                    - Autorităţi executive şi legislative 

 - Anexa 3.1.2 - cap.51.02.01.03 D         - D.G.I.T.L. 

 - Anexa 3.1.3 - cap.51.02.01.03            - A.S.L.G. 

 - Anexa 3.1.4 - cap.51.02.01.03 P         - Primăria sector 4 

 

 - Anexa 3.2   - capitol bugetar 54.02  - Alte servicii publice generale 

           - Anexa 3.2.1   -      cap.54.02.10                    - Directia de evidenţă a persoanelor 

           - Anexa 3.2.2    -     cap.54.02.50                       - Alte Servicii Publice Generale 

 

 - Anexa 3.3   - capitol bugetar 55.02  - Dobânzi  

 

 - Anexa 3.4  - capitol bugetar 61.02  - Ordine publică şi siguranţă naţională  

 - Anexa 3.4.1 - cap.61.02.03                   - Ordine Publică 

 - Anexa 3.4.2 - cap.61.02.03.04                - Poliţia Locală Sector 4 

 

 - Anexa 3.5  - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ total 

 - Anexa 3.5.1 - cap.65.02.01                - centralizator 

 - Anexa 3.5.2 - cap.65.02.02   - A.S.L.G. 

 - Anexa 3.5.3. - cap.65.02.03.01   - ASLG 1 

 - Anexa 3.5.4 - cap.65.02.03.02   - ASLG 2 

 - Anexa 3.5.5 - cap.65.02.03 US 1  - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.5.6 - cap.65.02.03 US 2  - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.5.7 - cap.65.02.04    - ASLG 2 

 - Anexa 3.5.8 - cap.65.02.04 US2  - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.5.9 - cap.65.02.07.04   - ASLG 

 - Anexa 3.5.10 - cap.65.02.07.04 US  - Unităţi şcolare 

 

 - Anexa 3.6  - capitol bugetar 66.02  - Sănătate 

 - Anexa 3.6.1 - cap.66.02.06.03              - Unităţi medico sociale Sf. Andrei 

 

 - Anexa 3.7  - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 3.7.1 - cap.67.02.03   - Servicii culturale 
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 - Anexa 3.7.2 - cap.67.02.03.30   - Centrul Cultural Nicolae Bălcescu 

 - Anexa 3.7.3 - cap.67.02.05   - Servicii recreative şi sportive 

 - Anexa 3.7.4 - cap.67.02.03 A   -Administraţia Domeniului Public Sector 4 

 - Anexa 3.7.5 - cap.67.02.03 P   -Întreţinere grădini publice, parcuri, zone 

verzi, baze sportive şi de agrement PS 4 

 

 - Anexa 3.8   - capitol bugetar 68.02  - Asigurări şi asistenţă socială   

 - Anexa 3.8.1 - cap.68.02.041   - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

 - Anexa 3.8.2 - cap.68.02.12   - Centrul Medico Social Sf. Andrei 

 - Anexa 3.8.3         - cap.68.02. AS    - Asistenţă socială 

 - Anexa 3.8.4  - cap.68.02.11.   - Creşe 

 - Anexa 3.8.5 - cap.68.02.AS.50   - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 

asistenţei socială 

 - Anexa 3.8.6 - cap.68.02.06.01   - Asistenţă socială pentru familie şi copii 

 - Anexa 3.8.7  - cap.68.02.15.01   - Ajutor Social 

 - Anexa 3.8.8   - cap.68.02.05.02    - Asistenţă Socială în caz de Invaliditate 

 

 - Anexa 3.9   - capitol bugetar 70.02   - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa 3.9.1 - cap.70.02.03   - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 

 - Anexa 3.9.2  - cap.70.02.03.30             - Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 

 

 - Anexa 3.10.  - capitol bugetar 74.02   - Protecţia Mediului 

 

 - Anexa 3.11 - capitol bugetar 84.02  - Transporturi 

 - Anexa 3.11.1  - cap.84.02.03            - Transport Rutier 

 - Anexa 3.11.2  - cap.84.02.03.03            -  Străzi 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate partial din venituri 

proprii conform anexei nr.4 

      - anexa 4. 1        – cap.65.10               -  Învăţământ 

      - anexa 4.1.1    -  cap. 65.10.03.01       - Învăţământ Preşcolar 

      - anexa 4.2       -  cap.65.10.04.01        - Învăţământ Secundar inferior -  Cheltuieli 

      - anexa 4.3.      – cap.65.10.                  - Venituri 

      - anexa 4.3.1   - cap.65.10.03.01           -  Învăţământ Preşcolar 

     -  anexa 4.4      -  cap.65.10.04.01          - Învăţământ Secundar Inferior – Venituri 
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       - anexa 5.         - cap.68.10                    - Asigurări şi asistenţă socială 

    - anexa 5.1           - cap.68.10.12            - Centrul Medico Social Sf.Andrei 

 

 Art.5. Se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate integral din 

venituri proprii cap. – anexa 6. 

 

 Art. 6. Se aprobă Listele de investiţii aferente bugetului propriu al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti, precum şi pentru unităţile aflate în subordinea Consiliului Local Sector 4, conform 

anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

- anexa nr.7                      ,,Lista de investiţii a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti „ 

- anexa nr. 8                     „ Lista de investiţii a Poliţiei Locale Sector 4” 

- anexa nr.9;9.1;9.2;9.3;9.4;9.5;9.6         „ Lista de investiţii a ASLG Sector 4” 

- anexa nr. 10                     „ Lista de investiţii a Direcţiei de Administrare a Pieţelor” 

- anexa nr.11                      “Lista de investiţii a Centrului Medico-Social Sf.Andrei” 

 

 Art. 7. Se aprobă virarea sumei de 5.000  mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secţiunea de 

funcţionare pentru Secţiunea de dezvoltare. 

 

 Art.8. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

instituţiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local, Documente-Electoral. 

 

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

15.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal - Dan 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.165/15.12.2014 
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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 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alocarea şi prioritizarea contribuţiei proprii aferente contractului de 

finanţare încheiat cu Banca Europeană de Investiţii privind reabilitarea 

termică a blocurilor de locuit aflate pe raza Sectorului 4 pentru 2015-2017 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

  

 Având în vedere : 

 -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei economice privind rectificarea bugetului local al 

Sectorului 4 nr.P.4.1/6869 din data de 12/12/2014 în colaborare cu Direcţia de Investiţii Publice. 

 Luând în considerare: 

 - Contractul de finanţare rambursabilă încheiat cu Banca Europeană de Investiţii, înregistrat 

sub nr.82476/2012 – 0546 

 În temeiul art.45 alin.2 lit.a, coroborat cu art.81, alin2 lit.d din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Contributia Consiliului Local Sector 4 al Municipiului Bucureşti privind finanţarea 

obiectivelor de investiţii aferente programului de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe aflate pe 

raza Sectorului 4 ce va fi evidenţiată cu prioritate în bugetele de venituri şi cheltuieli aferente 

perioadei de derulare a programului, respectiv anii 2015-2017. 

        

 Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

institutiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local, Documente-Electoral. 

 

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

15.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal - Dan 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.166/15.12.2014 
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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 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 

01.01.2015 – 31.03.2015 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere referatul Secretarului sectorului 4; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin 1 lit „a” din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Local aprobat prin HCLS4 nr. 13/2004, precum şi ale art. 35 alin.1 şi 81 alin. 2 lit. „a” din 

Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia 

publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic- Se alege doamna TOMA Veronica în funcţia de preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 01.01.2015-31.03.2015. 

 

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

15.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal - Dan 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.167/15.12.2014 
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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 burselor şcolare şi cuantumul acestora  

în anul şcolar 2014/2015 semestrul I 

 

Consiliul Local Sector 4 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând act de Referatul de specialitate Nr. 8220/09.12.2014, întocmit de Administraţia Şcolilor, 

Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4  

 Ţinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art.105 alin.(2) lit. „d” din Legea Nr.1/2011, privind educaţia naţională, 

precum şi prevederile din OMECTS Nr. 5576/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art.45 alin.(1) şi art.81 alin (2) lit. ,,j’’ şi alin.(4) din 

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

ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 – Se aprobă pentru anul şcolar 2014 – 2015 semestrul I, elevilor cuprinşi în învăţământul 

preuniversitar de stat din instituţiile de învăţământ de pe teritoriul Sectorului 4, un număr de 3.962 

burse şcolare conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  

 Art.2 – Sumele necesare acordării burselor şcolare aferente semestrului I an şcolar 2014-

2015 vor fi alocate în bugetul anului 2015; 

 Art.3 – Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti Sector 4 şi Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor 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 

15.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal- Dan 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.168/15.12.2014 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii  

ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Ţinând seama de  expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 Analizând Referatul de specialitate nr.II.543/08.12.2014 al Serviciului Resurse Umane, SSM, 

PSI, MC din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4; 

 Luând în considerare avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.48845/2014, 

înregistrat la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 cu nr.1730/05.12.2014; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(1) şi ale art.81 alin.(2) lit.e) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor 

Sector 4 în conformitate cu prevederile anexelor nr.1 şi nr.2. 

Art.2 Anexa nr.1 şi anexa nr.2 fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 

Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

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

15.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal - Dan 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.169/15.12.2014 

 

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 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 16/26.02.2009 

privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă şi aprobarea 

metodologiei de întocmire a dosarelor şi de acordare a ajutorului (ca măsură de prevenire şi 

combatere a marginalizării sociale) 

  

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de Specialitate nr.187129/09.12.2014 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Ţinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În aplicarea dispoziţiilor Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiilor 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, aprobat prin HG nr.1434/2004;  

 În baza reglementărilor cuprinse în: 

 - art. 28 alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată 

de Legea nr.115/2006 şi art. 41 din Hotărârea de Guvern nr.50/19.01.2011, pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare al Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

  - art.1 din H.G.R. nr.871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 

în plată; 

 - Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

 - H.G.R. nr. 1.149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

 - Legea nr.292/20.12.2011 legea asistenţei sociale; 

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

 -Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 

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

administraţia publică locală, cu modificarile şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 

4 nr. 16/26.02.2009 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenţă 
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şi aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor şi de acordare a ajutorului (ca măsură de 

prevenire şi combatere a marginalizării sociale). 

 Art.2. Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.16/26.02.2009 se completeaza cu Anexele 11 şi 

12, aprobate prin prezenta. 

 Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 16/26.02.2009 rămân 

valabile. 

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

Copilului Sector 4 prin serviciile de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

potrivit competenţelor legale. 

 

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

15.12.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal- Dan 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.170/15.12.2014 
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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 planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2015, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, republicată 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de Specialitate nr.187130/09.12.2014 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Ţinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza prevederilor art.6 alin.(7) şi alin.(8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, republicată; 

 Potrivit dispoziţiilor art.29 alin.(2) din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2015, prestate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr. 1 la 

prezenta hotărâre; 

 Art. 2. Cu aceeaşi dată se aprobă Instrucţiunile de implementare a Planului prevăzut la art. 1, 

conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre; 

 Art. 3. Activităţile ce urmeză a fi prestate de către beneficiarii menţionaţi la art. 1, se vor stabili 

prin dispoziţie de către Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului sector 4 şi prin decizie de către directorul Administraţiei Domeniului Public Sector 4; 

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

Copilului Sector 4 şi Administraţia Domeniului Public Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

15.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal - Dan 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.171/15.12.2014 
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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 atribuirea de către Consiliul Local Sector 4, în calitate de administrator, către Poliţia 

Locală Sector 4, a terenului în suprafaţă de 11908,22 m
2
, ce face parte din domeniul public al 

Municipiului Bucureşti, situat în Şos. Berceni nr. 38A, sector 4. 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 Bucureşti, întrunit în şedinţă ordinară: 

 - văzând expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 şi Referatul de specialitate 

întocmit de către Poliţia Locală Sector 4 nr.26028/10.12.2014, 

 - În baza legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 

 - Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 - în baza art.45 alin. (3) şi art.81 alin. 4  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1. (1) Începând cu data prezentei se aprobă atribuirea pe o durată de 5 (cinci) ani, în folosinţă 

gratuită, Poliţiei Locale Sector 4, cu sediul în Aleea Ciceu, nr. 12, sector 4, a terenului din domeniul 

public al Municipiului Bucureşti aflat în administrarea Consiliului Local Sector 4, în suprafaţă de 

11908, 22 m
2
, situat în Bucureşti, Şos. Berceni nr. 38A, sector 4. 

 (2). Terenul menţionat la alineatul 1 va fi folosit în vederea aplicării dispoziţiilor legii nr. 

421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând 

domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, referitor la 

autovehiculele fără stăpân/abandonate pe domeniul public.   

Art. 2.(1). Poliţia Locală Sector 4 va asigura întreţinerea corespunzătoare a imobilului-teren. 

 (2). Terenul prevăzut la art.1 nu poate fi înstrăinat.  

Art.3 Predarea-primirea terenului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces-verbal încheiat 

între Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, în calitate de Executiv al Consiliului Local Sector 4 şi 

Poliţia Locală Sector 4 . 

Art.4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreună cu Directorul General al Poliţiei 

Locale Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, conform competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

15.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal - Dan 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.172/15.12.2014 
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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 Metodologiei de atribuire a locurilor de parcare 

pe raza Sectorului 4 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate nr. P 11.7/8324/10.12.2014 al Direcţiei de 

Investiţii şi Achiziţii Publice – Serviciul Parcări; 

 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 124/2008 privind 

aprobarea strategiei de parcare pe teritoriului Municipiului Bucureşti, modificată şi completată cu 

H.C.G.M.B. nr.61/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 313/2009;   

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere HCLS4 nr. 35/31.03.2010 privind modificarea şi completarea anexei aprobată 

prin H.C.L.S4 nr.99/29.10.2009; 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. (2) lit “f” şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1 Începând cu data prezentei se modifică Hotărârea Consiliului Local sector 4 

nr.35/31.03.2010 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare pe raza Sectorului 4, 

conform ANEXEI la prezenta hotărâre. 

 Art.2. Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4, prin direcţiile de specialitate din aparatul 

propriu, vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, conform competenţelor. 

 

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

15.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal- Dan 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.173/15.12.2014 
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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 acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate întocmit 

de către Poliţia Locală Sector 4 nr. 26303/15.12.2014, 

 Având în vedere reglementările cuprinse în : 

 -Legea 155/2010 poliţiei locale, astfel cum a fost completată prin O.U.G. nr.65/2014 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative. 

 -H.G nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

poliţiei locale. 

 -Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.  

 -O.G nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de 

apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională. 

 -H.G nr. 65 din 23 ianuarie 2003privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale 

personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplica Statutul poliţistului. 

 -Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 

 -O.U.G nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. 

 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 

 

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art.1 Începând cu 01.01.2015 se aprobă acordarea normei de hrană în cuantum de 720 lei/ 

lună personalului Poliției Locale Sector 4. 

 Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreună cu Directorul General al Poliţiei 

Locale Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, conform competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

15.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal - Dan 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.174/15.12.2014 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie imobil S+P+8
 
E, pe un 

teren proprietatea d-lui MARINICĂ TEODOR, în suprafaţă de 2218,94 mp, 

situat în ŞOS.OLTENIŢEI nr.71A, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările si completările ulterioare 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată; cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţie imobil S+P+8
 
E, pe un teren 

situat în ŞOS.OLTENIŢEI NR.71A 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 2218,94mp   

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

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

15.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal - Dan 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.175/15.12.2014 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie imobil locuinţe colective 

S+ P+2E+M, pe un teren proprietatea d-lui MIHAI ADRIAN COSTIN, în suprafaţă de 940,95 mp, 

situat în STRADA DUMINICII Nr.4A şi 6, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările si completările ulterioare 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; cu modificările si completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţie imobil locuinţe colective 

S+P+2
 
E+M, pe un teren situat în Strada Duminicii NR.4A+6 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizica, 

în suprafaţă de 940,95mp.  

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

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

15.12.2014. 

. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal - Dan 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.176/15.12.2014 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie imobil locuinţe colective 

P+4E, pe un teren proprietatea d-nei GRIGORE ANA MARIA, în suprafaţă de 672 mp, situat în 

DRUMUL CREŢEŞTILOR nr. 21, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având in vedere REferatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4 ; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4 ; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările si completările ulterioare 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicata ; cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţie imobil locuinţe colective 

P+4E, pe un teren situat în Strada Drumul Creţeştilor NR.21 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizica, 

în suprafaţă de 672 mp.  
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 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

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

15.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal -Dan 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.177/15.12.2014 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

extindere imobil existent Sp+P+2
 
E+M cu un corp S+P+2

 
E+M anexa birouri şi concesionare 

teren, pe un teren proprietatea SC AGNES SEVICES SRL, în suprafaţă de 395,0 mp, şi teren 

proprietate privată a mun.Bucureşti în suprafaţă de 381,0mp 

situat în ŞOS.OLTENIŢEI nr.125, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia 

mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; cu modificările şi completările ulterioare 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere imobil existent şi concesionare 

teren, pe un teren situat în ŞOS.OLTENIŢEI NR.125. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană 

juridică, în suprafaţă de 395,0mp şi teren proprietate privată a mun. Bucureşti în suprafaţă de 

381,0mp propuşi spre concesionare.  
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 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

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

15.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal - Dan 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.178/15.12.2014 
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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 respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie imobil locuinţă P+1E+M, 

pe un teren proprietatea d-lui ROBITU COSTEL, în suprafaţă de 491 mp, 

situat în STRADA NICOLAE MERIŞAN Nr.20A, sector 4 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificarile si completarile ulterioare 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată; cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţie imobil locuinţă 

P+1
 
E+M, pe un teren situat în Strada Nicolae Merişan NR.20A 

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

15.12.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal - Dan 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.179/15.12.2014  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR  
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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 alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 

1.9; 

 În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege d-na consilier Iacobescu Valeria în funcţia de preşedinte de şedinţă pe o 

perioadă de 3 luni, până la data de 31.03.2015. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 170 

Data: 11.12.2014 
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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 modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 6 

nr. 1/20.06.2012 privind alegerea Comisiei de Validare 

 

 Ţinând cont de prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 142/21.10.2014 privind încetarea mandatului de 

consilier local al d-lui Avramescu Manuel;  

 Luând în considerare cererea de demisie din funcţia de consilier local a domnului Avramescu 

Manuel; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 31 alin. (2) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 1/20.06.2012 privind 

alegerea Comisiei de Validare în sensul că domnul consilier local Avramescu Manuel se înlocuieşte 

cu domnul consilier local Dumitraşcu Cristian. 

 Art. 2. (1) Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 1/20.06.2012 rămân 

neschimbate. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 171 

Data: 11.12.2014 
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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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 6/28.06.2012 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

d-lui consilier local Danil Tulugea; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

  Ţinând cont de prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 15 şi următoarele din Anexa 1 a 

O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere validarea mandatului de consilier local al domnului Dumitraşcu Cristian;  

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art 1. Anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012 privind numărul, 

denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 se 

înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012 rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

       

Nr.: 172 

Data: 11.12.2014 

 

*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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6  nr. 12/31.07.2012 

privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte 

din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii 

ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

d-lui consilier local Tulugea Danil; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6;  

 Ţinând cont de H.C.L. Sector 6 nr. 142/21.10.2014 privind încetarea mandatului de consilier 

local al d-lui Avramescu Manuel; 

  În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea 

spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii aflate în 

administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor 

autonome de interes local, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi (5) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 12/31.07.2012 privind desemnarea 

membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor 

Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti se înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din prezenta.  

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6nr. 12/31.07.2012 rămân 

neschimbate. 

  Art. 3. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 173 

Data: 11.12.2014 

*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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34/29.08.2012 

privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor 

şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare 

şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Biroului 

Asistenţă Tehnică a Consiliului Local; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere:  

- H.C.L. Sector 6 nr. 142/21.10.2014 privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui 

Avramescu Manuel; 

- Prevederile art. 5 şi următoarele din H.G. nr. 1153/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2)  lit. n) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34/29.08.2012 în 

sensul că dl consilier local Avramescu Manuel se înlocuieşte cu d-na consilier local Niculae Roxana 

Nicoleta. 

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34/29.08.2012 rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 174 

Data: 11.12.2014 
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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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 166/28.11.2013 privind constituirea 

Comisiei Consiliului Local Sector 6 de analiză şi verificare 

în vederea elaborării planului de management pentru “Centrul Cultural 

European Favorit” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de H.C.L. Sector 6 nr. 142/21.10.2014 privind încetarea mandatului de consilier 

local al d-lui Avramescu Manuel; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 166/28.11.2013, 

în sensul că dl consilier local Avramescu Manuel se înlocuieşte cu dl consilier local Stan Robert. 

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 166/28.11.2013  rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 175 

Data: 11.12.2014 
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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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 15/31.07.2012 privind constituirea 

Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor şi aprobarea structurii 

pe specialităţi,  numărului membrilor şi atribuţiilor acesteia 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

d-lui consilier local Cristinel Buznicea; 

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

          Luând în considerare dispoziţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În considerarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale 

destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 

proprietari, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 84/2008;  

 Ţinând cont de dispoziţiile art. 14 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

          Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 15/31.07.2012 privind 

numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 se 

înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6   nr. 15/31.07.2012  rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Reglementare, 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 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 176 

Data: 11.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 11/31.07.2012 privind aprobarea  

nominalizării reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 6 

în Consiliul de Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al d-lui consilier local Tulugea Danil; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în 

România, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 2 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 

1256/2004 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru 

dezvoltare regională; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 11/31.07.2012 în 

sensul că se înlocuieşte d-na consilier local Butacu Simona Valentina cu dl consilier local Buznicea 

Cristinel. 

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 11/31.07.2012  rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 va 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 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 177 

Data: 11.12.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2014 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice şi Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 74 din 2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 2014, 

ale Deciziilor nr. 2942/08.12.2014, nr. 123576/09.12.2014 şi nr. 155714/09.12.2014  ale Direcţiei 

Generale a Finanţelor Publice – Bucureşti, prin care se alocă cote defalcate din T.V.A. în luna 

Decembrie; 

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

administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 

pe anul 2014 în sumă de 909.405 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 889.854 mii lei la venituri, 

conform Anexei nr. I, ce cuprinde Formularul 11/01, cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014,  în sumă de 79.067 mii lei, la 

cheltuieli şi la venituri în sumă de 79.067 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 

cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2014, în sumă de 9.232 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei 

nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 178  

Data: 11.12.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 sustenabilităţii, în anii 2016-2021, necesare proiectului „Program 

integrat de educaţie pentru diversitate”, cod PEC079 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prin care se 

propune aprobarea implementării şi sustenabilităţii necesare proiectului „Program integrat de 

educaţie pentru diversitate”, cod PEC079 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „Program integrat de educaţie pentru diversitate”, cod PEC079 depus spre finanţare în 

cadrul Apelului „Sinergii pentru viitor - copii în situaţii de risc” cu finanţare prin Programul 

RO10 "Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor 

naţionale şi promovarea incluziunii sociale" al Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014; 

- Hotarârea Consiliului Director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 1.17/XII din 28.11.2014 

de aprobare a finanţării proiectului „Program integrat de educaţie pentru diversitate”, cod PEC079; 

- Prevederile Regulamentului privind implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic 

European (SEE) 2009-2014; 

- Prevederile Ghidului Aplicantului – Schema de granturi mici „Local” RO10 "Copii şi tineri în situaţii 

de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea 

incluziunii sociale", Granturile SEE 2009-2014; 

- Prevederile art. 44 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2), lit. d) şi n) din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă implementarea şi sustenabilitatea, în anii 2016-2021, a proiectului „Program 

integrat de educaţie pentru diversitate”, cod PEC079, finanţat în cadrul Programului RO10 "Copii şi 

tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi 

promovarea incluziunii sociale" al Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014, conform Anexei A şi 

Anexei B ale prezentului proiect de hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă sustenabilitatea proiectului, în limita sumei de 1.713.600 lei, în anii 2016-

2021.  

  Art. 3. Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Sector 6 în 

calitate de partener 1 al proiectului, va gestiona implementarea proiectului de la Art. 1 în colaborare 

cu Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Economică – CATALACTICA (promotorul 

proiectului) şi Asociaţia Romano ButiQ – partener 2. 

  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 cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 179 

Data: 11.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

*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 listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, 

în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării 

în regim de închiriere 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 

întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative; 

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

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

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

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

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

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa 

Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afişarea listei. 
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 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă 

şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 180 

Data: 11.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 anularea creanţelor fiscale în cuantum de până la 40 lei, aflate în sold 

la data de 31.12.2014, datorate de persoanele fizice şi juridice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6; 

 Luând act de Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) şi (3) din O.G. nr. 92/2003  privind Codul de 

procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

  Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2014, mai 

mici de 40 lei, înregistrate în evidenţele fiscale ale Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6, 

pentru contribuabilii persoane juridice în sumă de 8.228,51 lei, iar pentru contribuabilii persoane 

fizice în sumă de 141.258,24 lei. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 181 

Data: 11.12.2014  
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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 modelului de contract de vânzare cu plata în rate 

pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de Specialitate al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ 

Sector 6; 

 Văzând Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare 

- Codul civil; 

- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil; 

- Ordonanţa nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

- Hotărârea nr. 644/2014 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare 

a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 962/2001; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1263/2005 privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată 

a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în proprietatea publică sau, după 

caz, în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consilului Local al Sectorului 

6; 

- În conformitate cu Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 

Codul Civil; 

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

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

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă modelul de contract de vânzare cu plata în rate pentru locuinţele din 

Cartierul „Constantin Brâncuşi”, sector 6, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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  (2) Se aprobă modelul de Proces Verbal de Predare – Preluare a dreptului de proprietate la 

contractul de vânzare cu plata în rate, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Administrare a Fondului Locativ 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 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 182 

Data: 11.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 modelului de act adiţional la contractele de închiriere 

pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri 

din Cartierul  „Constantin Brâncuşi”- Bloc I 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de Specialitate al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ 

Sector 6; 

 Văzând Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea locuinţei, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, ale Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor Metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe şi ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

 Ţinând cont de Decizia nr. 118/22.07.2013 emisă de Curtea de Conturi, Camera de Conturi a 

Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modelul de Act Adiţional la contractul de închiriere pentru suprafeţele cu 

destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul „Constantin Brâncuşi” – Bloc I, potrivit Anexei nr. 1 

(Act adiţional la Contractul de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din 

Cartierul „Constantin Brâncuşi” - Bloc I) şi Anexei nr. 2 (Fişă de calcul) care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Anexa nr. 1 (Act adiţional la Contractul de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de 

locuinţă pentru tineri din Cartierul „Constantin Brâncuşi” - Bloc I) şi Anexa nr. 2 (Fişă de calcul), vor fi 

utilizate de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Administare a Fondului Locativ Sector 6 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
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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 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 183 

Data: 11.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Economu Cezărescu nr. 61A”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 665 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Economu Cezărescu nr. 61A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

6204/2/7 din 10.03.2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Economu Cezărescu nr. 61A”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 665 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 184  

Data: 11.12.2014  
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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 Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313A”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de ansamblu rezidenţial pe un teren 

în suprafaţă de 23.658 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Splaiul Independenţei nr. 313A”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

30600/6/5 din 25.08.2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

  În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Splaiul Independenţei nr. 313A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 23.658 

m.p., proprietate privată persoană juridică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 185  

Data: 11.12.2014 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Pomilor nr. 10”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren 

în suprafaţă de 200 mp., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Pomilor nr. 10”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

34452/7/17 din 27.10.2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea 

prelungită în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012;  

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Pomilor nr. 10”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 200 mp., proprietate privată 

persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

  

Nr.: 186  

Data: 11.12.2014  
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Conformităţii Iniţiale a Nivelului de Serviciu  B1 – 

Calitatea Apei Epurate 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Iniţială a Conformităţii Nivelului de Serviciu B1 – 

Calitatea Apei Epurate, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. prin adresa nr. 

14219397/19.11.2014; 

 

Având în vedere Referatul nr. 2343 / 4.12.2014 privind Evaluarea Iniţială a Conformităţii Nivelului de 

Serviciu B1, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 12.4, 17 şi 48.1 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, încheiat 

între Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

-prevederile clauzei 1.5 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile art. 17 din Actul Adiţional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune dintre Municipiul 

Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti, aprobat prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013; 

- prevederile Deciziei Consiliului Executiv al ARBAC nr. 8 / 24.10.2002 - privind aprobarea Nivelelor 

Stardardelor de Bază pentru indicatorii A2 - Presiunea la apa potabilă, A4 -Acoperire apa potabilă, 

A6 - Timpul pentru asigurarea alimentării alternative cu apă potabilă, B1- Calitatea apei efluentului, 

B2- Acoperire canalizare; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr.38/27.11.2013 şi nr.13/14.05.2014; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012; 
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C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Conformităţii Iniţiale a Nivelului de Serviciu B1 – 

Calitatea Apei Epurate, prezentată în Anexa*, care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr.  41/ 8.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L B U C U R E S T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

 

D E C I Z I E 

pentru aprobarea Scrisorii de Certificare a Conformităţii Iniţiale a Nivelului de Serviciu B6 - 

Capacitate de transport Caseta 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Iniţială a Conformităţii Nivelului de Serviciu B6- 

Capacitate de transport Caseta, transmis de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. la AMRSP prin adresa 

nr.14235621/11.12.2014; 

Având în vedere Referatul nr. 2491/18.12.2014, privind Evaluarea Iniţială a Conformităţii Nivelului de 

Serviciu B6, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 11, 17 şi 48.1 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, încheiat 

între Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

 - prevederile Contractului de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A., Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii; 

- prevederile Actului Adiţional nr. 7 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB 

nr.70/28.04.2012 

- prevederile din Actul Adiţional nr. 10/22.11.2013 la Contractul de Concesiune la Contractul de 

Concesiune, aprobat prin prin HCGMB nr. 245/26.09.2013; 

- prevederile Deciziior Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11/26.09.2011, nr. 9/20.07.2012 şi nr. 

16/11.10.2012; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112/30.08.2012; 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V   A L   A M R S P 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Conformităţii Iniţiale a Nivelului de Serviciu B6 – 

Capacitate de transport Caseta, prezentată în Anexa*, care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

 

Director Servicii 

 

Director Economic – Comercial 

Ciprian CÂRNUŢA Viorel APOSTOL 

 

 

 

 

Bucureşti 

Nr. 42/23.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L B U C U R E S T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii 

Nivelului de Serviciu C5 – Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienţilor 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C5 - 

Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienţilor transmis de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu 

scrisoarea nr. 14235622/11.12.2014, înregistrată la AMRSP cu nr. 2411/11.12.2014;  

Având în vedere Referatul nr. 2492/18.12.2014 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu C5 - Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienţilor, înaintat Consiliului Executiv 

al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 3/2004, nr. 48/2004, nr. 50/2005, nr. 

40/2006, nr. 38/2007, nr. 26/2008 şi nr. 24/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

32/2010, nr. 32/2011, nr. 42/2012 şi nr. 43/2013; 

În temeiul prevederilor art. 7, literele a), b), a art.14.2 şi art. 16, literele a), b) şi f) din Statutul 

AMRSP, aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112/30.08.2012, 

 

C O N S I L I U L E X E C U T I V A L A M R S P 

 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C5 – 

Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienţilor, prezentată în Anexa*, care face parte 

integrantă din prezenta Decizie.  

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei deciziii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CÂRNUŢA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti, 

Nr. 43/23.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L B U C U R E S T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B3– 

Timpul între notificarea înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B3 – 

Timpul între notificarea înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia, transmis la AMRSP de 

S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. prin adresa nr. 14239010/17.12.2014; 

Având în vedere Referatul nr. 2493/18.12.2014 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu B3 – Timpul între notificarea înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia, înaintat 

Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

 - prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 1/2003, nr. 21/2003, nr. 18/2004, nr. 

1/2005, NR.1/2006, nr. 1/2007, nr. 1/2008, nr. 27/2008 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP 

nr. 15/2009, nr.30/2010, nr. 33/2011, nr. 43/21.12.2012 şi nr. 41/2013; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112/30.08.2012;  

 

 

C O N S I L I U L E X E C U T I V A L A M R S P 

 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B3 – 

Timpul între notificarea înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteie, prezentată în Anexa* 

care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CÂRNUŢA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

 

 

Bucureşti  

Nr. 44/23.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L B U C U R E S T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu 

B4.3– Eliminarea apelor reziduale în urma unei înfundări/prăbuşiri de canal colector 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B4.3 – 

Eliminarea apelor reziduale în urma unei înfundări/prăbuşiri de canal colector, transmis la AMRSP 

de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. prin adresa nr. 14239010/17.12.2014; 

 

Având în vedere Referatul nr. 2494/18.12.2014 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu B4.3, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

 - prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

 - prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 - prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 2/2003, nr.15/2003, nr.21/2003, nr. 

5/2004, nr. 21/2004, nr.21/2005, nr. 2/2006, nr. 2/2007, nr. 2/2008, nr.28/2008 şi Deciziile Consiliului 

Executiv al AMRSP nr. 16/2009 nr. 31/2010, nr. 34/2011, nr.44/2012 şi nr.42/2013; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112/30.08.2012 

 

 

C O N S I L I U L E X E C U T I V A L A M R S P 

 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B4.3 – 

Eliminarea apelor reziduale în urma unei înfundări/prăbuşiri de canal colector, prezentată în Anexa* 

care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 
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*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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