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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 247 din 27.02.2014 

 

 Având în vedere referatul de specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane 

şi Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii – Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 

1490/1/397/27.02.2014; 

 Văzând procesul-verbal al Comisiei de concurs de management la Muzeul Municipiului 

Bucureşti nr. 1285/1/19.02.2014; 

 În aplicarea prevederilor art. 20 (5) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 

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

cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 68/2013, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 

management Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, 

modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi 

modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de 

cultură; 

 

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

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

ulterioare; 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de management la Muzeul Municipiului 

Bucureşti, fiind declarat câştigător Planul de management al domnului Majuru Adrían Aurel care a 

obţinut nota 8,41. 

 Art.2 Se aprobă Planul de management declarat câştigător, prevăzut la art. 1, pentru o durată 

cuprinsă între data semnării contractului de management şi 31.12.2017, conform Anexei la prezenta 

dispoziţie, care face parte integrantă din aceasta. 

 Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Direcţia 
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Generală Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism şi domnul Majuru Adrian Aurel vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TOMA TUDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea rezultatului execuţiei bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, - Direcţia Buget şi scrisoarea Ministerului 

Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti nr. 2995/10.01.2014; 

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

-Ordinului Ministerrului Finanţelor Publice 2020/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privnd încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2013; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă pentru încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2013, efectuarea operaţiunilor 

contabile de închidere a conturilor de venituri şi cheltuieli ale Secţiunii de dezvoltare cu suma de 

22.098.641,49 lei. 

Art. 2 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcţiile de specialitate din Primăria 

Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri şi o vor comunica în 

regim de urgenţă Ministerului Finanţelor Publice- Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală –

Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti. 

 

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.02.2014. 

Nr. 22 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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

investiţii ,,Sisteme de drenare a apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi şi extinderea reţelei 

de apă şi canal în cimitirele Iancu Nou, Ghencea, Metalurgiei şi Sfânta Vineri” 

 

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

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

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane; 

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

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

Luând în considerare avizele Consiliului Tehnico - Economic al Municipiului Bucureşti nr. 

3/21.01.2014, nr. 4/21.01.2014, nr. 5/21.01.2014 şi 6/21.01.2014. 

În conformitate cu prevederile Cap. III, secţiunea 3, art.44 din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) şi art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

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

obiectivul de investiţii "Sisteme de drenare a apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi şi 

extinderea reţelei de apă şi canal în cimitirele Ghencea, lancu Nou, Metalurgiei şi Sfânta Vinerì" 

prevăzuţi în anexele nr. 1, nr. 2 nr. 3 şi nr. 4. 

Art.2 Finanţarea investiţiei prevăzută Ia art. 1 se va asigura din bugetul propriu al Municipiului 

Bucureşti. 

Art.3 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, şi nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.02.2014 

Nr.23 
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A N E X A  nr. 1 

la HCGMB nr. 23/2014 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

Ai investiţiei 

”Sisteme de drenare a apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi şi extinderea reţelei de 

apă şi canal în cimitirul Ghencea " 

 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII LEI: 4.389.518 RON fără TVA 5.428.570  RON cu TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII EURO 1.005.225 EURO fără TVA 1.243.174  EURO cu TVA 

VALOARE CONSTRUCŢII+MONTAJ 3.891 825 RON fără TVA 4.825 863  RON cu TVA 

VALOARE CONSTRUCŢII+MONTAJ 891 251 EURO fără TVA 1.105 151  EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ŞI ASISTENŢĂ 

TEHNICĂ 

180.275 RON fără TVA 223.541  RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 41 284 EURO fără TVA 51 192  EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE, AUTORIZAŢII, etc 9.538 RON fără TVA 9.538  RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE, AUTORIZAŢII etc 2.184 EURO fără TVA 2.184  EURO cu TVA 

ALTE CHELTUIELI 98 855 RON fără TVA 110.437  RON cu TVA 

ALTE CHELTUIELI 22 638 EURO fără TVA 25 291  EURO cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 209.025 RON fără TVA 259.191  RON cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE Şl NEPREVĂZUTE 47 868 EURO fără TVA 59.356 EURO cu TVA 

     

DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI 12 luni    

     

Curs schimb EURO/RON 4.3667 / 04 02 2013     

     

EŞALONAREA INVESTIŢIEI 

 PROIECTARE 

ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

+AVIZE Şl AUTORIZAŢII 

C+M+UTILAJE DOTĂRI TOTAL INVESTIŢIE 

fără TVA 

TOTAL 

INVESTIŢIE CU 

TVA (RON) 

ANUL I 189.813 RON 3.691 625 

 

RON 
- 

4 389 518 5 428 570 

      

T O T A L    4 389 518 5 428 570 

 

Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor umane 

Director 

 

Cornel Bogdan Popa 
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A N E X A nr. 2 

la HCGMB nr. 23/2014 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

Ai investiţiei 

”Sisteme de drenare a apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi şi extinderea reţelei de 

apă şi canal în cimitirul Iancu Nou" 

 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII LEI: 2.056.474 RON fără TVA 2.542.234 RON cu TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII EURO 470 945 EURO fără TVA 582 187 EURO cu TVA 

VALOARE CONSTRUCŢII+MONTAJ 1.764.393 RON fără TVA 2.187.847 RON cu TVA 

VALOARE CONSTRUCŢII+MONTAJ 404.056 EURO fără TVA 501 030 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ŞI ASISTENŢĂ 

TEHNICĂ 

127.581 RON fără TVA 158.200 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 29.217 EURO fără TVA 36.229 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE, AUTORIZAŢII, etc 9.538 RON fără TVA 9 538  RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE, AUTORIZAŢII etc 2 184 EURO fără TVA 2.184  EURO cu TVA 

ALTE CHELTUIELI 57.035 RON fără TVA 65.219  RON cu TVA 

ALTE CHELTUIELI 13 061 EURO fără TVA 14.936 EURO cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 97.927 RON fără TVA 121.429  RON cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE Şl NEPREVĂZUTE 22.426 EURO fără TVA 27 808 EURO cu TVA 

     

DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI 12 luni    

     

Curs schimb EURO/RON 4.3667 / 04 02 2013     

     

EŞALONAREA INVESTIŢIEI 

 PROIECTARE 

ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

+AVIZE Şl AUTORIZAŢII 

C+M+UTILAJE DOTĂRI TOTAL INVESTIŢIE 

fără TVA 

TOTAL 

INVESTIŢIE CU 

TVA (RON) 

ANUL I 137 119 RON 1.764.393 RON - 2.056 474 2 542 234 

      

T O T A L    2.056 474 2 542 234 

 

Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor umane 

Director 

 

Cornel Bogdan Popa 
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A N E X A nr. 3 

la HCGMB nr. 23/2014 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

Ai investiţiei 

”Sisteme de drenare a apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi şi extinderea reţelei de 

apă şi canal în cimitirul Metalurgiei" 

 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII LEI: 5.341.106 RON fără TVA 6.605.592 RON cu TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII EURO: 1 223 145 EURO fără TVA 1.512 719 EURO cu TVA 

VALOARE CONSTRUCŢII+MONTAJ 4.836.431 RON fără TVA 5.997.174 RON cu TVA 

VALOARE CONSTRUCŢII+MONTAJ 1 107 571 EURO fără TVA 1 373 388 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ŞI ASISTENŢĂ 

TEHNICĂ 

133.900 RON fără TVA 166.036 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 30 664 EURO fără TVA 38 023 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE, AUTORIZAŢII, etc 9.538 RON fără TVA 9.538 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE , AUTORIZAŢII etc 2 184 EURO fără TVA 2 184 EURO cu TVA 

ALTE CHELTUIELI 106.899 RON fără TVA 117.465 RON cu TVA 

ALTE CHELTUIELI 24 481 EURO fără TVA 26 900 EURO cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 254.338 RON fără TVA 315 379 RON cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE Şl NEPREVĂZUTE 58 245 EURO fără TVA 72 224 EURO cu TVA 

     

DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI 12 luni    

     

Curs schimb EURO/RON 4.3667 / 04 02 2013     

     

EŞALONAREA INVESTIŢIEI 

      

ANUL I 143.438 RON 4.836.431 

 

RON 
- 

5.341.106 6.605.592 

      

T O T A L    5.341.106 6.605.592 

 

 

Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor umane 

Director 

 

Cornel Bogdan Popa 
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A N E X A nr. 4 

la HCGMB nr. 23/2014 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

Ai investiţiei 

”Sisteme de drenare a apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi şi extinderea reţelei de 

apă şi canal în cimitirul Sfânta Vineri " 

 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII LEI: 2.588.502 RON fără TVA 3 200 423 RON cu TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII EURO: 592 782 EURO fără TVA 732 916 EURO cu TVA 

VALOARE CONSTRUCŢII+MONTAJ 2 253.438 RON fără TVA 2.794.263 RON cu TVA 

VALOARE CONSTRUCŢII+MONTAJ 516 051 EURO fără TVA 639 903 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ŞI 

ASISTENŢĂ TEHNICĂ 

136.151 RON fără TVA 168.827 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 31 179 EURO fără TVA 38 662 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE, AUTORIZAŢII, 

etc 

9.538 RON fără TVA 9.538 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE, AUTORIZAŢII 

etc 

2 184 EURO fără TVA 2 184 EURO cu TVA 

ALTE CHELTUIELI 66 113 RON fără TVA 74 950 RON cu TVA 

ALTE CHELTUIELI 15 140 EURO fără TVA 17 164 EURO cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 123.262 RON fără TVA 152.845 RON cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE Şl NEPREVĂZUTE 28 228 EURO fără TVA 35 002 EURO cu TVA 

     

DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI 12 luni    

     

Curs schimb EURO/RON 4.3667 / 04 02 2013    

     

EŞALONAREA INVESTIŢIEI 

 PROIECTARE 

ASISTENŢĂ 

TEHNICĂ +AVIZE Şl 

AUTORIZAŢII 

C+M+UTILAJE DOTĂRI TOTAL 

INVESTIŢIE 

fără TVA 

TOTAL 

INVESTIŢIE CU 

TVA (RON) 

ANUL I 145.689 RON 2 253 438     RON - 2 588 502 3 200 423 

      

T O T A L    2 588 502 3 200 423 

 

Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor umane 

Director 

Cornel Bogdan Popa 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii „Întreţinere şi reabilitare secţia psihiatrie XI şi neurologie pediatrică I şi II  

- Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alex. Obregia, Şoseaua Berceni nr. 10, sector 4, Bucureşti 

 

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

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

şi Serviciilor Medicale Bucureşti; 

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

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

Bucureşti; 

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

nr 131/11.12.2013; 

În conformitate cu prevederile Cap. III, sectiunea 3, art 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

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

de investiţii „Întreţinere şi  reabilitare secţia psihiatrie XI şi neurologie pediatrică I şi II - Spitalul Clinic 

de Psihiatrie Prof Dr. Alex Obregia, Şoseaua Berceni nr 10, Sector 4, Bucureşti”, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art 2 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va asigura din buget local şi din alte surse 

legal constituite. 

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

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 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.02.2014 

Nr. 24 
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ANEXA la H.C.G.M.B. nr.24/2014 

 

Privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

ÎNTREŢINERE, REABILITARE SECŢIA PSIHIATRIE XI ŞI NEUROLOGIE PEDIATRICĂ I Şi II - 

Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof Dr Alex.Obregia, Şoseaua Berceni nr 10, Sector 4,Bucureşti 

 

Beneficiar : Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr Alex Obregia, Bucureşti  

Proiectant : SC Vision ENGINEERING  

  

Funcţiuni principale  

- servicii medicale spitaliceşti psihiatrie - Secţia XI Psihiatrie 

-servicii medicale spitaliceşti Neurologie Pediatrică - Secţia Neurologie Pediatrică I şi II 

  

Indicatori tehnico-economici  

Valoarea totală a investitiţiei: 31.971.937,82 Iei (inclusiv TVA); 

Din care C+M 30.869.040.90 lei (Inclusiv TVA) ; 

 

Perioada de execuţie: 36 luni. 

 

 

Anul I:  

Obţinere Autorizaţie Construire +Proiect Tehnic ► ► NP I, NP II, Secţia XI: 

- Suma : 171.080.00 lei (inclusiv TVA): 

 

 

Anul II: 

 

 

Construcţii +Montaj +Alte cheltuieli► ► NP II, Secţia XI: 

- Suma : 14.611.688.91 lei (inclusiv TVA); 

 

 

Anul III: 

 

 

Construcţii + Montaj +Alte cheltuieli ► ► NP I:  

- Suma  17.189.168.91 lei (inclusiv TVA) 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind plata cotizaţiei Municipiului Bucureşti la Biroul Regional Europa, Reţeaua Oraşelor 

Sănătoase Europene - Organizaţia Mondială a Sănătăţii, începând cu anul 2014 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol; 

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

publice, raportul Comisiei pentru relaţia cu Uniunea Europeană, 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.314/2013; 

Luând în considerare Dispoziţia Primarului General nr 97/2014; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art 1 Se aprobă plata cotizaţiei Municipiului Bucureşti la Biroul Regional Europa, Reţeaua 

Oraşelor Sănătoase Europene- Organizaţia Mondială a Sănătăţii în valoare de 6 000 USD pe an, 

începând cu anul 2014. 

Art 2 Se aprobă înfiinţarea Punctului Focal Bucureşti în cadrul Direcţiei Medicale - 

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti sub coordonarea persoanei desemnate prin 

Dispoziţia Primarului General nr. 97/2014; 

Art 3 Cotizaţia anuală precum şi toate cheltuielile ce decurg din calitatea de membru în Biroul 

Regional Europa, Reţeaua Oraşelor Sănătoase Europene - Organizaţia Mondială a Sănătăţii se 

suportă din bugetele Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. 

Art 4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 20/2014 se abrogă. 

Art 5 Persoana nominalizată prin Dispoziţia Primarului General nr 97/2014, Direcţia Medicală 

din cadrul Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.02.2014 

Nr. 25 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului Bucureşti în cadrul Proiectului „Conservarea şi revitalizarea 

patrimoniului cultural şi natural din Parcul Cişmigiu " prin accesarea Granturilor Norvegiene 

 

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

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

Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii-Direcţia Management Proiecte şi Finanţări Externe; 

Văzând raportul Comisiei de Ecologie şi Protecţia Mediului, raportul Comisiei 

economice,buget,finanţe, raportul Comisiei  credite externe şi monitorizarea derulării acestora, 

raportul Comisiei învăţământ, cultură culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare ale art. 6 şi art. 90 lit.e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 

24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti în cadrul Proiectului „Conservarea şi 

revitalizarea patrimoniului cultural şi natural din Parcul Cişmigiu" prin accesarea Granturilor 

Norvegiene; 

Art.2. (1) Proiectul va fi susţinut 100 % prin finanţare nerambursabilă prin Granturi ale 

Guvernului Norvegian, din totalul costurilor eligibile ale proiectului.  

(2) Valoarea totală a proiectului este de 2.000.000,00 Euro; 

Art.3. (1) Se aprobă realizarea studiilor de fezabilitate privind Proiectul „Conservarea şi 

revitalizarea patrimoniului cultural şi natural din Parcul Cişmigiu".  

(2) Sursa de finanţare pentru realizarea studiilor de fezabilitate se asigură din bugetul local. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul General, în calitate de reprezentant legal al Municipiului 

Bucureşti, să semneze în numele şi pentru Municipiul Bucureşti toate documentele necesare 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.02.2014 

Nr. 26 



19 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului Bucureşti în cadrul Proiectului „Conservarea şi revitalizarea 

patrimoniului cultural şi natural din Parcul Carol " prin accesarea Granturilor Norvegiene 

 

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

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

Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii-Direcţia Management Proiecte şi Finanţări Externe; 

Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecţia mediului, raportul Comisiei 

economice,buget,finanţe, raportul Comisiei credite externe, şi monitorizarea derulării acestora, 

raportul Comisiei învătământ, cultură culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 6 şi art. 90 lit.e) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

Legii nr. 24/2007 cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti în cadrul Proiectului „Conservarea şi 

revitalizarea patrimoniului cultural şi natural din Parcul Carol" prin accesarea Granturilor Norvegiene; 

Art.2. (1) Proiectul va fi susţinut 100 % prin finanţare nerambursabilă prin Granturi ale 

Guvernului Norvegian, din totalul costurilor eligibile ale proiectului.  

(2) Valoarea totală a proiectului este de 2.000.000,00 Euro; 

Art.3. (1) Se aprobă realizarea studiilor de fezabilitate privind Proiectul „Conservarea şi 

revitalizarea patrimoniului cultural şi natural din Parcul Carol". 

(2) Sursa de finanţare pentru realizarea studiilor de fezabilitate se asigură din bugetul local. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul General, în calitate de reprezentant legal al Municipiului 

Bucureşti, să semneze în numele şi pentru Municipiul Bucureşti toate documentele necesare 

derulării proiectului; 

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

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti 27.02 2014 

Nr. 27 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea indicatorilor tehnico - econimici aferenţi studiului de fezabilitate aprobaţi prin 

Hotărarea C.G.M.B. nr. 187/13.09.2007 pentru obiectivul de investiţii „Finalizare Blocuri D4 şi PR6 

situate în Sat Ghermăneşti, localitatea Snagov, Judeţul Ilfov” 

 

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

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

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizele Comisiei Tehnico - Economice a Primăriei Municipiului Bucureşti 

nr. 132/11.12.2013 şi 133/11.12.2013; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 3 şi nr. 4 ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 187/2007 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru "Finalizare Blocuri 

D4 şi PR6 situate în Sat Ghermăneşti, localitatea Snagov, Judeţul Ilfov", conform anexelor nr. 1 şi 

nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B.nr. 187/2007, rămân neschimbate. 

Art. 3 Direcţiile din aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

Bucureşti, 27.02. 2014 

Nr. 28 
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ANEXA nr 1 la H.C.G.M.B. nr 28/27.02.2014 

 

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al OBIECTIVULUI 

"Finalizare Bloc D4 situat în Sat Ghermăneşti, localitatea Snagov, Judeţul Ilfov" 

 

*Valoarea totală a investiţiei: 

din care:  

8.753.233 lei, respectiv 1.970.915 euro inclusiv TVA 

C+M: 6.619.782 lei, respectiv 1.490.539 euro inclusiv TVA  

(curs 1 euro = 4,4412 lei la data de 29.11.2013) 

*Număr apartamente 14 

*Suprafaţă construit desfăşurată 2.830 mp  

- locuinţe 1.568 mp  

- spaţii cu altă destinaţie 587 mp 

*Regim de înălţime S+P+2 

*Durata de realizare a investiţiei: 18 luni 

 

* Finanţarea investiţiei se asigură din bugetul Consiliului General al Municipului Bucureşti 

 

ANEXA nr 2 la H.C.G.M.B. nr 28/27.02.2014 

 

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al OBIECTIVULUI 

"Finalizare Bloc PR6 situat în Sat Ghermăneşti, localitatea Snagov, Judeţul Ilfov" 

 

 

Valoarea totală a investiţiei: 

din care:  

6.210.238 lei, respectiv 1.398.324 euro inclusiv TVA 

C+M: 4.613.705 lei, respectiv 1.038.842 euro inclusiv TVA 

(curs 1 euro = 4,4412 la data de 29.11.2013 lei) 

*Număr apartamente 24 

*Supraf. construit desfăşurată 1.707 mp  

*Regim de înălţime S+P+2 

*Durata de realizare a investiţiei: 18 luni 

 

* Finanţarea investiţiei se asigură din bugetul Consiliului General al Municipului Bucureşti 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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

investiţii "Execuţie bazine de retenţie str. Sufaru Gheorghe pentru deservire  

zona Bucureşti Măgurele" 

 

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

şi raportul de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Utilităţi 

Publice; 

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

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

Luând în considerare avizul Comisiei tehnico – economice a S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. nr. 

10/25.02.2014; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit b), alin. (4) lit. d şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă ŞT E: 

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi Studiului de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii "Execuţie bazine de retenţie str. Sufaru Gheorghe pentru deservire zona 

Bucureşti Măgurele", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Finanţarea investiţiei se va face din alocaţii de la bugetul local al municipiului Bucureşti, 

în condiţiile asigurării fondurilor necesare realizării investiţiei şi a respectării clauzei 20 din Contractul 

de Concesiune a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Bucureşti încheiat 

cu S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. privind nivelele de servicii şi a clauzei 5.2 din Partea a IV-a a 

Caietului de Sarcini privind tariful. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,27.02.2014 

Nr.29  
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ANEXA LA HCGMB nr. 29/2014  

 

Obiectivul de investiţii: "Execuţie bazine de retenţie str. Sufaru Gheorghe pentru deservire zona 

Bucureşti Măgurele" 

 

Nr.crt Denumire Indicator Moneda Lei 

1 Valoarea totala a investiţiei (INV), inclusiv 

TVA, 

din care: 

- construcţii montaj (C+M) 

 

Mii lei 

 

 

Mii lei 

19.177.128.97 

 

 

18.263.932,35 

 

2 Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) 

 

  

 Anul I 

Valoarea totală a investiţiei (INV), inclusiv TVA 

Construcţii-montaj (C+M) 

 

 

Mii lei 

 

19.177.128.97 

 

    

    

Nr.crt Denumire indicator U.M. EURO/CANT 

3 Durata de realizare a lucrărilor de investiţii Luni 15 luni 

4 Capacităţi   

4.1 Lungimea totală refulare Dn 280 mm str. 

Sufaru Gheorghe 

ml 77 

4.2 Bazine de retenţie 2 cuve/2000mc buc 1 

4.3 Lungimea canalizare pluvială str. Sufaru 

Gheorghe PAFSIN Dn 600/800mm 

ml 405 

4.4 Guri de scurgere str. Sufaru Gheorghe buc 10 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate  

pentru obiectivul de investiţii „Portal administraţie locală” 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Operaţiuni – Direcţia Sisteme Informatice; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

nr. 11/25.02.2014; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

de investiţii „Portal administraţie locală” prevăzuţi în anexele nr. 1 şi nr. 2. 

Art. 2. Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va asigura din bugetul propriu al Municipiului 

Bucureşti. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,27.02.2014 

Nr.30 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului „Diversitate în economie şi integrare locală–DELI” finanţat de 

Uniunea Europeană conform Înţelegerii pentru fonduri nerambursabil 

HOME /2012/EIFX/CA/CFP/4000004191 (contract ABAC:30-CE-0586551/00-02) şi includerea 

în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti a sumelor nerambursabile aferente 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol; 

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

publice, raportul Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Diversitate în economie şi integrare locală - DELI" finanţat integral 

de către Uniunea Europeană din Fondul European de Integrare, conform înţelegerii pentru fonduri 

nerambursabile nr. HOME
;
2012/EIFX/CA/CFP/4000004191, (contract ABAC: 30-CE-0586551/00-02) 

şi includerea în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti a sumei nerambursabile aferente, de 

54.200 EURO. 

Art. 2. Din bugetul local al Municipiului Bucureşti se asigură: 

a) plata cheltuielilor eligibile ale proiectului menţionat la art.1 în vederea rambursării ulterioare de 

către coordonatorul principal, Consiliul Europei; 

b) plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferentă cheltuielilor legate de finanţarea nerambursabilă; 

c) plata dobânzilor, comisioanelor bancare şi a oricăror alte costuri similare aferente derulării 

finanţării nerambursabile; 

d) plata sumelor reprezentând co-finanţarea în valoare de 12,68%, din totalul cheltuielilor 

proiectului. 

Art. 3. Sumele necesare pentru finanţarea tuturor cheltuielilor proiectului de la art. 1 se cuprind 

în bugetul local al Municipiului Bucureşti pe anul 2014. 
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Art. 4. Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze în numele şi 

pentru Municipiul Bucureşti toate documentele necesare derulării finanţării şi implementării 

proiectului  „Diversitate în economie şi integrare locală - DELI". 

Art. 5. Primarul General al Municipiului Bucureşti, Direcţia Afaceri Externe şi Protocol şi 

celelalte direcţii din cadrul aparatului de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.02.2014 

Nr. 31 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea 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. (2) lit. b), alin. (4) şi art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HO T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2014, pe total şi pe secţiuni 

conform anexelor  1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4*, astfel : 

mii lei 

BUGET GENERAL (conform anexei 1. 1*)  

venituri  5.260.748,00 

cheltuieli  5.379.732,00 

1.Bugetul local (conform anexei 1.1.1*)  

 

 

 

 

 

venituri 4.519.016,00 

cheltuieli 

Deficit 

4.535.960,00 

16.944,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

 

 

venituri proprii (conform anexei 1.1.2*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

venituri 1.400.829,00 

cheltuieli 1.444.786,00 

Deficit 43.957,00 

3. Bugetul creditelor interne ( conform anexei 1.1.3*)  
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cheltuieli 58.083,00 

4. Bugetul fondurilor externe nerambursabile( conform anexei 1.1.4*)  

venituri 496,00 

cheltuieli 496,00 

 

Art 2 (1) Se aprobă bugetele instituţiilor şi anexele corespunătoare cu detalierea programelor 

de investiţii, conform anexelor 2.1- 2.40*; 

(2)   Se aprobă Fondul de rezervă bugetară în sumă de 30.000 mii Iei 

          (3)  Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar pe anul 2014 conform 

anexei 2.39*. 

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

secţiunii de dezvoltare conform anexei 1.1.1.* 

 

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

Bucureşti din data de 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.02.2014 

Nr. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului propriu al RADET Bucureşti pe anul 2014 

 

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

raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice, Direcţiei Utilităţi 

Publice, Direcţiei Generale Economice şi Direcţiei 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: 

- Art.48 din Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014; 

-Art. 4 alin. 1 lit.c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari 

unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; 

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

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

privind administraţia publică locală, 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 al RADET Bucureşti pe anul 2014 prezentat în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, conform Ordinului Ministerului Finanţelor 

Publice nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, 

precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, anexa 13 (I) cu încadrarea în nivelul sumei 

aprobate în bugetul propriu al municipiului Bucureşti pentru acoperirea diferenţei de preţ la energia 

termică livrată populaţiei. 

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

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.02.2014 

Nr. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind înfiinţarea Direcţiei Logistică, Organizare şi Mobilizare în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie 

Locală şi Control a Municipiului Bucureşti şi aprobarea  

Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr 614/1/29.01.2014; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

Ţinând seama de avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 48160/2013. 

În conformitate cu prevederile : 

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

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

instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a 

ministerelor; 

- 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, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-Legii nr. 284 /2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificările 

şi completările ulterioare; 

-Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) alin.( 3) lit. b), şi art. 45 alin. (1) 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. (1)Se aprobă înfiinţarea Direcţiei Logistică, Organizare şi Mobilizare în cadrul Direcţiei 

Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, cu un număr de 36 de posturi, din 

care 5 posturi de conducere. 

(2) Se aprobă structura organizatorică şi statul de funcţii ale Direcţiei Logistică Organizare şi 

Mobilizare, conform anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 
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(3) Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Poliţie Locală 

şi Control a Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

(4) Anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se menţine numărul total de 478 posturi la Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control 

a Municipiului Bucureşti. 

Art.3 Art.2-6 din Hotărârea C.G.M.B nr. 42/2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se 

completează în mod corespunzător. 

Art.4. Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Direcţia Generală 

de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.02.2014 

Nr. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 137/30.08.2012 privind darea în folosinţă temporară a 

imobilului din Str. General Berthelot nr. 90, sector 1, pentru desfăşurarea activităţii Instituţiei 

Prefectului Municipiului Bucureşti 

 

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

al Direcţiei Patrimoniu, Administraţiei Fondului Imobiliar; 

Văzând raportul Comisiei pentru Patrimoniu şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de solicitarea nr. SM/P/1503/29.01.2014 a Instituţiei Prefectului Municipiului 

Bucureşti, 

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

elaborarea actelor normative, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 - Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/30.08.2012 privind darea în folosinţă temporară 

a imobilului din Str. General Berthelot nr. 90, sector 1, pentru desfăşurarea activităţii Instituţiei 

Prefectului Municipiului Bucureşti 

Art. 2 - Primarul General, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate şi Administraţia 

Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.02.2014 

Nr. 35 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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

terenului în suprafaţă de 26.026 mp., din incinta Detaşamentului de pompieri „Apărătorii Patriei” din 

cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” al municipiului Bucureşti din 

proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public 

al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Operaţiuni - Direcţia Apărare, Proiecţie Civilă; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr 213/1998 privind bunurile proprietate publică 

cu modificările şi completările ulterioare. 

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

administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

terenului în suprafaţă de 26.026 mp, din incita Detaşamentului de pompieri „Apărătorii Patriei" din 

cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" al Municipiului Bucureşti din 

proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public 

al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în vederea 

realizării obiectivului de investiţii "Poligonul de pregătire pentru răspunsul în situaţii de urgenţă la 

nivelul municipiului Bucureşti".  

(2) Intervalul de timp până la revenirea imobilului în domeniul public al statului şi în 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne este de 15 ani de la data transmiterii imobilului prin 

Hotărârea de Guvern. 

(3)Terenul se identifică conform anexei nr. 1 (datele de identificare) şi anexei nr. 2 (plan scara 

1:1000). 

Art. 2 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va realiza din bugetul local, precum şi din 

alte surse legal constituite, după caz. 
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Art 3. (1) Predarea terenului prevăzut la alin. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între 

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

intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern privind transmiterea terenului. 

(2) În termen de 30 de zile de la preluarea terenului se va proceda la înscrierea în cartea 

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

administrare în favoarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. 

(3) Termenul de realizare a investiţiei este de 3 ani de la data adoptării hotărârii de către 

Guvernul României, iar în situaţia în care nu se va realiza obiectivul pentru care a fost transmis, 

imobilul va reveni de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor 

Interne. 

Art. 4 Anexele nr.1* şi nr.2 *fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea C.G.M.B. 

nr.198/28.06.2013. 

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

Bucureşti vor aduce la  îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.02. 2014 

Nr.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Bucureşti, însuşit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 - prin introducerea reţelelor de 

alimentare cu apă şi de canalizare executate în domeniul public de primăriile de sector şi 

municipalitate din fonduri publice, persoane fizice, persoane juridice inclusiv a staţiilor de pompare 

ape uzate în vederea predării ulterioare a acestora în exploatare către 

SC Apa Nova Bucureşti S.A. 

 

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

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

Publice; 

Văzând Raportul Comisiei pentru utilităţi publice, raportul Comisiei patrimoniu şi avizul 

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

În baza prevederilor: 

-Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Art. 8 alin. (2) din Legea nr.51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată; 

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

-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Clauzei 29.3.8 adăugată la cuprinsul Clauzei 29 „Bunuri" prin actul adiţional nr. 6 la Contractul de 

Concesiune nr. 1329/29.03.2000 încheiat între Municipiul Bucureşti, în calitate de Concedent şi S.C. 

Apa Nova Bucureşti S.A.. în calitate de Concesionar al serviciului public de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti: 

- Hotărării C.G.M.B. nr. 54/ 2002 privind predarea în exploatare la S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. a 

reţelelor publice de distribuţie a apei potabile şi de canalizare necuprinse în contractul de 

concesiune realizate din fonduri publice ale municipalităţii; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45, alin (3), art. 119 şi art. 120 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art. 1 Se aprobă includerea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Bucureşti a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa* care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2  Bunurile proprietate publică finanţate de municipalitate, persoane fizice sau juridice vor 

fi predate în concesiune către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A., prin semnarea unui act adiţional la 

Contractul de concesiune, cu respectarea clauzei 29.3.8 adăugată la cuprinsul clauzei 29 „Bunuri" 

prin actul adiţional nr. 6 la Contractul de concesiune, potrivit căreia „Bunurile proprietate publică 

realizate de concedent altfel decât în baza clauzei 20 vor fi introduse în concesiune conform 

procedurii din anexa nr. 5 la actul adiţional nr. 6 Ia prezentul Contract". 

Art. 3 Bunurile din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti se va modifica corespunzător, 

urmând a fi predate în concesiune către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. prin semnarea actului 

adiţional. 

Art. 4 Valoarea bunurilor ce vor fi predate în concesiune către Apa Nova Bucureşti S.A. 

constituie aport de capital pentru majorarea cotei de participare a C.G.M.B. în cadrul Apa Nova 

Bucureşti S.A. 

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

Bucureşti, Primăriile Sectorarelor 1-6 şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 27.02.2014 

Nr.37 

 

 

 

*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 demararea procedurilor prevăzute de lege pentru emiterea unei Hotărâri de Guvern privind 

iniţierea unui proiect urban în interiorul zonei delimitată generic de Bd. Unirii, Str. Nerva Traian, Bd. 

Octavian Goga, şi Bd. Mircea Vodă având următoarele funcţiuni: Cartier de justiţie, Sală de 

concerte, Zonă administrativă şi de birouri, Zonă verde şi de agrement,  

Parcare publică subterană 

 

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

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

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

În conformitate cu prevederile: 

-Hotărârii Guvernului nr. 937/2003 privind transmiterea unor bunuri imobile, proprietatea privată a 

statului, din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în administrarea Ministerului 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi mandatarea Ministerului Transporturilor. 

Construcţiilor şi Turismului de a iniţia un program prioritar de reconversie funcţională a 

amplasamentului; 

-Hotărârii Guvernului nr. 373/2004 pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului 

obiectivului de investiţii abandonat, situat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii, sector 3, din „Centrul de 

Creaţie şi Cultură - Cântarea României" în "Esplanada" şi aprobarea programului prioritar de 

reconversie funcţională a acestuia şi de finalizare a construcţiilor existente; 

-Art 9. Alin. (2) din Legea nr 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor prevăzute de lege pentru emiterea unei Hotărâri de 

Guvern privind iniţierea unui proiect urban în interiorul zonei delimitată generic de Bd Unirii, Str 

Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, şi Bd Mircea Vodă, având următoarele funcţiuni:  

- Cartier de Justiţie, 

- Sală de concerte, 
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- Zonă administrativă şi de birouri, 

- Zonă verde şi de agrement, 

- Parcare publică subterană. 

Art. 2 Proiectul urban prevăzut Ia art. 1 se identifică conform planului scara 1:2000, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin 

grija Secretarului General al Municipiului Bucureşti.  

Art. 4 Hotărârea C.G.M.B. nr 119/2012 se abrogă. 

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

Bucureşti  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 27.02.2014 

Nr. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 acceptarea ofertei de donaţie fără sarcini a imobilelor situate în Şos. Străuleşti nr. 69 -71, 

sector 1, proprietatea Companiei OMV PETROM S.A. 

 

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

specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Juridic; 

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

General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de: 

-Adresa nr. 448/28.11.2013 a Companiei OMV PETROM S.A.; 

-Oferta de donaţie autentificată sub nr. 1016/27.11.2013; 

-Hotărârea C.G.M.B. nr. 145/2007 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ - „PETROM CITY" 

- Şos. Străuleşti nr. 69 -71, sector 1 ; 

-Adresa OMV PETROM S.A. nr. 1880/10.11.2011; 

-Protocolul încheiat între OMV PETROM S.A., Primăria Municipiului Bucureşti -Direcţia Utilităţi Publice şi 

S.C. APA NOVA S.A.; 

-Adresa OMV PETROM S.A. nr. 2014/20.12.2011; 

-Adresa OMV PETROM S.A. nr. 1986/13.12.2011; 

-Adresele Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti nr. 660/24.02.2009 şi nr. 4695/30.10.2009; 

-Adresa Administraţiei Naţionale Apele Romane - Direcţia Apelor Argeş - Vedea nr. 3491/08.04.2009; 

-Avizul Administraţiei Naţionale Apele Romane - Direcţia Apelor Argeş nr. 8 -BU/08.04.2009; 

-Adresa OMV PETROM S.A. nr. 1879/10.11.2011; 

-Protocolul încheiat între OMV PETROM SA, Primăria Municipului Bucureşti -Direcţia Utilităţi Publice şi 

LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. BUCUREŞTI; 

-Adresa OMV PETROM S.A. nr. 1878/10.11.2011; 

-Protocolul încheiat între OMV PETROM SA, Primăria Municipului Bucureşti -Direcţia Utilităţi Publice şi 

NETCITYTELECOM; 

-Adresa OMV PETROM S.A. nr. 1850/03.11.2011; 

-Autorizaţiile de construire nr.27/5Te/S/3488/30.03.2010 şi nr. 48/7/TEIDD/S/17984/16.08.2011; 

-Adresa OMV PETROM SA nr. 13/23.01.2014; 

-Adresa OMV PETROM SA nr. 62/25.02.2014; 

În conformitate cu prevederile:  
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-Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

-art. 863, lit. c) şi art. 1014 Cod Civil; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 121, alin. (3) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se acceptă oferta de donaţie fără sarcini având ca obiect imobilele-terenuri şi construcţii -

străzi (7 loturi), situate în Bucureşti, Şos. Străuleşti nr. 69 -71, sector 1, identificate prin CF. nr. 231697, 

nr. 257933, nr. 257986, nr. 231670, nr. 257925, nr. 231674 şi nr. 231704 proprietatea Companiei OMV 

PETROM S.A., conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 (1) În vederea încheierii actului de donaţie în formă autentică şi al recepţionării imobilelor, 

prin Dispoziţia Primarului General se va înfiinţa o comisie formată din reprezentanţi ai Direcţiei Juridic, 

Direcţiei Urbanism, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei , 

Direcţiei Utilităţi Publice şi Direcţiei Generale Economice; 

(2) Comisia va avea ca atribuţie verificarea documentelor ce vor sta la baza încheierii actului de 

donaţie în formă autentică şi semnarea proceselor verbale de predare primire a bunurilor imobile donate. 

Art. 3 După încheierea actului de donaţie în formă autentică, imobilele-terenuri şi construcţiile -

străzi, vor fi incluse în domeniul public al Municipiului Bucureşti. 

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

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

Art. 5 Actul autentic de donaţie va fi încheiat prin grija Direcţiei Juridic şi a Direcţiei Generale 

Economice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi va cuprinde 

valoarea bunurilor ce se donează actualizată la data perfectării acestuia. 

Art. 6 (1) Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze actul autentic 

de donaţie. 

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

donator. 

Art. 7 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.02.2014 

Nr.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea depunerii candidaturii municipiului Bucureşti în vederea obţinerii  

titlului de Capitală Culturală Europeană în anul 2021 

 

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

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

Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti - ARCUB; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte şi sport, raportul Comisiei pentru relaţia cu 

Uniunea Europeană şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea 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 depunerea candidaturii municipiului Bucureşti în vederea obţinerii titlului de 

Capitală Culturală Europeană în anul 2021. 

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

numele municipiului Bucureşti toate documentele necesare depunerii candidaturii menţionate la art. 

1. 

Art.3 Se desemnează Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti - ARCUB, ca 

instituţie autorizată să întreprindă toate demersurile pentru depunerea candidaturii Municipiului 

Bucureşti la titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2021. 

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

Bucureşti şi Centrul de Proiecte Culturale al Primăriei Municipiului Bucureşti – ARCUB vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.02.2014 

Nr.40 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea Acordului de asociere dintre Municipiul Bucureşti, prin Direcţia Generală de 

Asistenţa Socială a Municipiului Bucureşti şi Asociaţia „Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, 

Refacere şi Ajutor" - ADRA România, în vederea implementării în comun a proiectului privind 

susţinerea „Centrului de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei - Casa ADRA" 

 

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

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

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială, raportul Comisiei pentru relaţii 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

În conformitate cu prevederile: 

-Legii nr 292/2011 a asistenţei sociale; 

-Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată;  

-Ordinului Ministrului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei nr 383/2004 privind aprobarea 

standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie; 

În temeiul prevederilor art 36 alin (2) lit e. alin (7) Iit. a) şi art. 45 alin (2) lit. f) 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 Acordul de asociere dintre Municipiul Bucureşti, prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Asociaţia „Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, 

Refacere şi Ajutor" - ADRA România, în vederea implementării în comun a proiectului privind 

susţinerea „Centrului de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei - Casa ADRA", prevăzut în 

anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, asigură finanţarea 

proiectului „Centrul de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei - Casa ADRA" conform 

anexei A la Acordul de asociere. 
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Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.02.2014 

Nr. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de 

Administraţie al Institutului Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon" Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Asistenţă Tehnică şi Juridică; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare adresa Institutului Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon" Bucureşti nr. 

371/21.02.2014, înregistrată la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 513/24.02.2014; 

În conformitate cu prevederile art. 186 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Popică Florin, reprezentant al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, ca membru în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de Endocrinologie „C.I. 

Parhon". 

Art.2 Se desemnează domnul Roşca Alexandru, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de 

Endocrinologie „C.I. Parhon". 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 72/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.02.2014 

Nr. 42 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea componenţei nominale a  

Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului-Şef al Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi 

de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă componenţa nominală a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă toate prevederile contrare 

cuprinse în actele normative anterior aprobate. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.02.2014 

Nr. 43 
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Anexa nr. 1 la  

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 43/2014 

 

 

APROBAT, 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

 

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

-PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 

MEMBRII PERMANENŢI: 

 

 

1 ARH. SORIN GABREA 

2 ARH. CONSTANTIN ENACHE 

3. ARH. BOGDAN BOGOESCU 

4. ARH. FLORESCU TIBERIU 

5. ARH. RADU-PETRE NĂSTASE 

6. ARH. SERGIU LUCHIAN 

7. ARH. DORIN ŞTEFAN 

8. ARH. DAN ŞERBAN 

9. ARH. DAN MARIN 

10. ARH. VLAD CAVARNALI 

11. ARH. ALEXANDRU PANAITESCU 

 

MEMBRII SUPLEANŢI 

 

1 ARH. MARIAN MOICEANU 

2 ARH. DOINA BUBULETE 

3. ING. CORNELIU PANAITESCU 

4. ARH. CĂTĂLINA PREDA 

5. ARH. CRISTINA GOCIMAN 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

PUZ-  Dublare Diametrala Nord - Sud - Bucureşti  

Tronson II - Str. B. P. Haşdeu - Str. Uranus - Calea Rahovei, sector 5 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul 

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

Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

Văzând avizele emise de:  

-Primăria Municipiului Bucureşti:certificat de urbanism nr 65/R/1579/25.02.2011;  

-Primăria Municipiului Bucureşti; aviz preliminar nr. 1008174/5173/18.07.2011 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: aviz nr. 23/2013; 

-Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional: aviz nr. 205/Z/22.09.2011; 

-Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: aviz de 

mediu nr. 2/26.04.2013; 

-ANCPI – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti: aviz tehnic nr. 463/2013; 

-Ministerul Apărării Naţionale – Statul Major General : aviz nr. D/109/11.03.2010; 

-Serviciul Român de Informaţii – U.M. 0362 Bucureşti : aviz nr. 58.661/04.03.2010; 

-Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Logistică: aviz nr. 1.106.643/1/22.02.2010; 

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1047639/16.12.2011; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 999584/5774/30.05.2011; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificată şi completată; 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiul Bucureşti nr. 269/ 2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
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În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. e, din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Dublare Diametrala Nord - Sud -Bucureşti - Tronson 

II - Str. B. P. Haşdeu - Str. Uranus - Calea Rahovei, sector 5, în conformitate cu Avizul Arhitectului 

Şef nr. 36/29.11.2013, prezentat în anexa nr. 1, Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de Urbanism aferent, prezentat în 

anexa nr. 3. 

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare 

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

Art.3 Orice prevederi diferite cuprinse în planuri urbanistice zonale coincidente aprobate 

anterior se modifică şi se completează în mod corespunzător. 

 Art. 4 Anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti, Primarului Sectorului 1 şi Primarului Sectorului 5, vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti în data de 27.02.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.02.2014 

Nr. 44 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

B-dul Theodor Pallady nr. 63, sector 3 Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul 

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

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

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

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

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi de prevederile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012;  

Văzând documentele emise de: 

-Primăria Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti – certificat de urbanism nr. 1145/22.08.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Urbanism: aviz de oprtunitate nr. 24/27.09.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr.23/30.10.2013; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti – decizia etapei de încadrare nr. 33/11.11.2013; 

- Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA Mediaş: aviz favorabil nr. 

5089/17.09.2013; 

-Comisia de coordonare a P.M.B: aviz nr. 1193508/18.10.2013; 

- Comisia Tehnică de Circulaţie: acord de principiu nr. 12817/11.10.2013. 

Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată; 

- PUG - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/ 21.12.2000, cu valabilitate prelungită 

prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal B-dul Theodor Pallady nr. 

63, sector 3, Bucureşti în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 38/12.12.2013 prezentat în 

anexa 1*, planşa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în anexa 2* şi regulamentul 

local de urbanism, reprezentând anexa 3*. 

Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

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

Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea unor altor reglementări urbanistice 

contrare.  

 Art. 5 Anexele 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Primarului Sectorului 3, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.02.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Cristian Marian Olteanu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.02. 2014 

Nr. 45 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B nr. 125/30.08.2012 privind  

transmiterea către Centrul Militar Zonal Bucureşti a imobilului situat  

în str. Icoanei nr. 27, sector 2, în folosinţă gratuită,  

pe termen de 20 ani 

 

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

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

Imobiliar; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare solicitarea Ministerului Apărării Naţionale, Statul major General, Centrul 

Militar Zonal Bucureşti nr. A 866/11.02.2014; 

În conformitate cu prevederile:  

-Art. 35 lit. e) din Legea nr 45/1994 a apărării naţionale a României, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 414/1997 pentru aprobarea Normelor maximale privind dotarea 

centrelor militare judeţene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 

- Art. 76 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) şi art. 124 din Legea 

nr. 215 privind administraţia locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.l Art.1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 125/2012 se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

„Art.1 (1) Se aprobă transmiterea către Centrul Militar Zonal Bucureşti a imobilului situat în 

strada Icoanei nr. 27, sector 2, compus din construcţii în suprafaţă totală utilă de 1.154,45 mp (5 

corpuri: C1, C2, C3, C4, C5) şi teren construit şi neconstruit în suprafaţă totală de 1593 mp., în 

folosinţă gratuită, pe termen de 20 de ani, pentru desfăşurarea activităţilor specifice. 

(2) Imobilul se identifică conform documentaţiei cadastrale întocmită de către S.C. Topovest 

S.R.L., conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre." 

Art.ll Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 125/2012 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 
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Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 125/2012 rămân neschimbate, 

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

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

 

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

Bucureşti, din data de 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.02. 2014 

Nr. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanţării activităţilor curente ale „Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi 

Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti”, în vederea îndeplinirii atribuţiilor delegate  

de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Hotărârea nr. 416/13.12.2007 

 

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

specialitate al Directorului Direcţiei Utilităţi Publice; 

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 Ordonanţei Guvernului României nr. 22/2008 privind eficienţa energetică 

şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, rectificată; 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

119/14.06.2007 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înfiinţarea 

„Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului”; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 402/30.11.2006 

privind aprobarea derulării proiectului „Agenţia pentru Managementul Energiei Sector 1 Bucureşti”; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 415/13.12.2007 privind 

aducerea la cunoştinţa Consiliului Local al Sectorului 1 a îndeplinirii mandatului Primarului Sectorului 

1 dat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 402/30.11.2006 privind aprobarea derulării 

proiectului „Agenţia pentru Managementul Energiei Sector 1 Bucureşti” şi aprobarea deblocării 

cofinanţării acesteia; 

   Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/13.12.2007 privind aprobarea 

participării Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în calitate de „Oraş Pilot” la Proiectul European 

MODEL „Managementul domeniului energetic la nivel local” şi cofinanţarea proiectului de la bugetul 

local; 

   Văzând adresa Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului nr. 65/23.01.2014 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 1949/2014  prin care solicită alocarea finanţării 

pentru anul 2014; 

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1: 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin „Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi 

Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti” în exercitarea funcţiei de manager energetic pentru Consiliul 

Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, se aprobă finanţarea activităţilor acesteia pentru anul 

2014 cu contravaloarea în lei a sumei de 90.000 euro. 

Art.2.  Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti va 

prezenta documente justificative din care să rezulte modul de utilizare a resurselor financiare 

menţionate la art. 1. 

Art.3.  Primarul sectorului 1, Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 

1 Bucureşti, Direcţia Management Economic, Direcţia Utilităţi Publice şi Serviciul Secretariat 

General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședinţa de îndată a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 03.02.2014. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:      11 

 Data:   03.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind participarea Consiliului Local al Sectorului 1, în calitate de beneficiar,  

la Proiectul European „Covenant capaCITY”  

 

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

specialitate al directorului Direcţiei Investiţii;  

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 Ordonanţei Guvernului României nr. 22/2008 privind eficienţa energetică 

şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, rectificată; 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

119/14.06.2007 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înfiinţarea 

„Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului”; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 402/30.11.2006 

privind aprobarea derulării proiectului „Agenţia pentru Managementul Energiei Sector 1 Bucureşti”; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 415/13.12.2007 privind 

aducerea la cunoştinţa Consiliului Local al Sectorului 1 a îndeplinirii mandatului Primarului Sectorului 

1 dat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 402/30.11.2006 privind aprobarea derulării 

proiectului „Agenţia pentru Managementul Energiei Sector 1 Bucureşti” şi aprobarea deblocării 

cofinanţării acesteia; 

 Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/13.12.2007 privind aprobarea 

participării Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în calitate de „Oraş Pilot” la Proiectul European 

MODEL „Managementul domeniului energetic la nivel local” şi cofinanţarea proiectului de la bugetul 

local; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1   nr. 150/07.09.2011 

privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 53/26.03.2013 privind participarea 

Consiliului Local al Sectorului 1, în calitate de beneficiar, la Proiectul European „Covenant 

capaCITY”; 

 Văzând adresa Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului                                  

nr. 65/23.01.2014, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 1949/2014; 
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În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea                   

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Local al Sectorului 1, în calitate de beneficiar, la 

Proiectul European „Covenant capaCITY”, cofinanţat din programul european Intelligent Energy 

Europe, derulat de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului, în baza 

contractului IEE/10/389/SI2.592806 semnat cu Agenţia pentru Competitivitate şi Inovare (EACI) a 

Comisiei Europene, cu o durată de 36 de luni, începând cu iunie 2011. 

 Art.2. Valoarea totală a proiectului descris la art. 1 este de 181.210 euro, din care Consiliul 

Local al Sectorului 1 prin Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului cofinanţează 

25%, reprezentând 45.303 euro. 

 Art.3. Se aprobă cofinanţarea activităţilor din proiect aferente anului 2014 în sumă de 15.306 

euro, contravaloare în lei. 

 Art.4.  Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti va 

prezenta documente justificative din care să rezulte modul de utilizare a resurselor financiare 

menţionate la art. 3. 

 Art.5. Primarul sectorului 1, Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 

Bucureşti,  Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședinţa de îndată a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 03.02.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:      12 

 Data:   03.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind participarea Consiliului Local al Sectorului 1, în calitate de beneficiar, 

 la Proiectul European „Meshartility”  

 

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

specialitate al directorului Direcţiei Investiţii;  

 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 Ordonanţei Guvernului României nr. 22/2008 privind eficienţa energetică 

şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, rectificată; 

 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

119/14.06.2007 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înfiinţarea 

„Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului”; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 402/30.11.2006 

privind aprobarea derulării proiectului „Agenţia pentru Managementul Energiei Sector 1 Bucureşti”; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 415/13.12.2007 privind 

aducerea la cunoştinţa Consiliului Local al Sectorului 1 a îndeplinirii mandatului Primarului Sectorului 

1 dat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 402/30.11.2006 privind aprobarea derulării 

proiectului „Agenţia pentru Managementul Energiei Sector 1 Bucureşti” şi aprobarea deblocării 

cofinanţării acesteia; 

 Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/13.12.2007 privind aprobarea 

participării Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în calitate de „Oraş Pilot” la Proiectul European 

MODEL „Managementul domeniului energetic la nivel local” şi cofinanţarea proiectului de la bugetul 

local; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/07.09.2011 

privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 54/26.03.2013 privind participarea 

Consiliului Local al Sectorului 1, în calitate de beneficiar, la Proiectul European „Meshartility”; 

 Văzând adresa Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului nr. 65/23.01.2014, 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 1949/2014; 
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 În temeiul art.45, alin.(2), art. 80, art. 81 alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea    nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Local al Sectorului 1, în calitate de beneficiar, la 

Proiectul European „Meshartility”, cofinanţat din programul european Intelligent Energy Europe, 

derulat de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului, în baza contractului 

IEE/11/984/SI2.615951 semnat cu Agenţia pentru Competitivitate şi Inovare (EACI) a Comisiei 

Europene, cu o durată de 36 de luni, începând cu aprilie 2012. 

 Art.2. Valoarea totală a proiectului descris la art. 1 este de 160.783 euro, din care Consiliul 

Local al Sectorului 1 prin Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului cofinanţează 

25%, reprezentând 40.196 euro. 

 Art.3.  Se aprobă cofinanţarea activităţilor din proiect aferente anului 2014, în sumă de 20.196 

euro, contravaloarea în lei. 

 Art.4. Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti” va 

prezenta documente justificative din care să rezulte modul de utilizare a resurselor financiare 

menţionate la art. 3. 

 Art.5. Primarul sectorului 1, Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 

Bucureşti,  Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședinţa de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 03.02.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:      13 

 Data:   03.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

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

aalliinneeaattee  ppeennttrruu  aannuull  22001144  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  

 

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

specialitate  întocmit  de  Direcţia  Management Economic; 

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

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

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

ulterioare; 

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

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

Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală; 

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

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

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

Conform adresei nr. 2949/10.01.2014, transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, privind Decizia nr. 6/10.01.2014 de repartizare a 

cotelor defalcate din impozitului pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; 

Ţinând seama de adresa nr. 2951/10.01.2014, transmisă de către Activitatea de Trezorerie 

şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, privind estimarea veniturilor din cote defalcate din 

impozitul pe venit pentru anul 2014, precum şi estimările pentru anii 2015-2017; 

Conform adresei nr. 100/14.01.2014, transmisă de către Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, privind Transferurile pentru finanţarea drepturilor 

acordate persoanelor cu handicap în anul 2014; 

Având în vedere adresa nr. 61180/20.01.2014, transmisă de către Activitatea de Trezorerie 

şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, privind Decizia nr. 46/17.01.2014 de repartizare a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti pentru anul 2014; 

Conform adresei nr. 61181/20.01.2014, transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, privind estimarea pe anii 2015-2017 a sumelor 
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defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

sectoarelor şi municipiului Bucureşti; 

Ţinând seama de adresa nr. 150267/22.01.2014, transmisă de către Direcţia Generală 

Regională a Finanaţelor Publice – Bucureşti, privind stabilirea nivelului maxim al cheltuielilor de 

personal pe anul 2014; 

            Conform adresei nr. 23428/24.01.2014, transmisă de către Direcţia Generală de Impozite şi 

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

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

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

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

anul 2014 este în suma de 1.326.558,23 mii lei si este repartizat astfel : 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 845.392,87 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 481.165,36 mii lei; 

 

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

Municipiului Bucureşti în suma de 1.290.647,42 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel : 

 

 Veniturile bugetului local sunt în sumă de 1.266.159,32 mii lei, conform anexei nr.1.1, 

astfel: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 817.759,22 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 448.400,10 mii lei; 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii  sunt în suma de 24.488,10 mii lei, conform anexei nr. 1.3 şi sunt repartizate pe 

secţiuni, astfel: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 24.488,10 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,00 mii lei; 
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Art.3. Cheltuielile bugetului general consolidat al  Consiliului Local Sector 1 în sumă de 

1.326.558,23 mii lei sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează : 

                                                                                    

 Bugetul local pe anul 2014 este în sumă de 1.297.896,57 mii lei şi este structurat pe 

secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 

 

 (1) 1.297.896,57 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.02, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.2.1, din care : 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 817.759,22 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  480.137,35mii lei; 

 

 (2)       101.583,93 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care : 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 75.941,57 mii lei; 

  -  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 25.642,36 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);  

 (3)     25.000,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care : 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 24.771,00 mii lei; 

       - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 229,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2; 1.2.1.2.3); 

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

din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 33.929,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

 (5)     600,00 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 0,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 

 (6)    40.804,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care : 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 19.655,00 mii lei; 

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

anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2); 

  (7)    300.270,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

  - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 259.848,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 40.422,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.6 



66 

 

(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; 1.2.1.6.3); 

 (8)    37.479,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 26.057,00 mii lei; 

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 11.422,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3); 

 (9)   125.036,16 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 102.588,86 mii lei ; 

       - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 22.447,30 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)    115.000,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care :  

   - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 107.050,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.950,00mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4; 1.2.1.9.5); 

           (11)    354.337,87 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din 

care : 

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

    -Secţiunea de dezvoltare este în sumă 347.284,55 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)   132.937,34 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care :  

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

       -  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 937,34 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2); 

           (13)   28.919,27 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 28.265,47 mii lei; 

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

anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2; 1.2.1.12.3); 

           (14)  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 
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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 este în sumă de 28.361,65 mii lei şi este repartizat pe secţiuni, conform 

anexei 1.4, astfel : 

(1) 28.361,65 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.10, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.4.1, din care: 

 

   - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 27.633,65 mii lei; 

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 728,00  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, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.4.1.1 (1.4.1.1.1);  

 

(3)       17.135,65 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care :  

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 16.938,65 mii lei;  

    - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 197,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1; 1.4.1.2.1.1; 1.4.1.2.1.2; 1.4.1.2.2; 1.4.1.2.2.1; 1.4.1.2.2.2; 1.4.1.2.3); 

 

(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, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.4.1.3 (1.4.1.3.1);  

 

(5)  8.435,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 7.904,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 531,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.4.1.4 (1.4.1.4.1). 

 

 Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de funcţionare în valoare de 3.145,55 mii lei este finanţat 

din excedentul anilor precedenţi. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de dezvoltare în valoare de 728,00 mii lei este finanţat 

din excedentul anilor precedenţi. 
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 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2014 este în sumă de 300,01 mii lei lei, 

conform anexei nr. 1.5 şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

 (1) 300,01 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.06, conform anexei nr. 1.5.1, 

din care : 

 

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

   - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 300,01 mii lei; 

 

 (2) 300,01 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.5.1.1 (1.5.1.1.1). 

 

 Art.4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 478.503,36 mii lei, conform programului de 

investitii publice, din care: 

  -   477.475,35 mii lei – buget local; 

 -    300,01 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi externe;   

 -   728,00 mii lei –  suma alocată pentru instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii. 

 

 Art.5. Primarul sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Administraţia Unităţilor 

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

sectorul 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi 

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

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședinţa de îndată a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 03.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      14 

 Data:   03.02.2014  
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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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru  

obiectivul de investiţii „Reparaţie capitală Pod Ostrov din Sectorul 2 al Municipiului  

Bucureşti” 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 03.02.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi 

a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reparaţie capitală Pod Ostrov din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti”;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 379/16.01.2014 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din 28.01.2014 a 

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

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 83/29.07.2013 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei 

Domeniului Public  Sector  2; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizul general pentru obiectivul de 

investiţie şi lucrările de intervenţie de interes local reprezentând „Reparaţie capitală Pod Ostrov din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”, potrivit anexelor nr. 1 şi 2.  

 (2)  Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 4 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.2 Valoarea totală a lucrărilor de „Reparaţie capitală Pod Ostrov din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti” este de 957.388 Euro (cu TVA), echivalentul a 4.262.101 lei (cu TVA) din 

care, pentru constructii + montaj (C+M) 807.524 Euro (cu TVA), echivalentul a 3.594.937 lei (cu 

TVA). 

 

 Art.3 (1) Lucrările de reparaţie capitală, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, vor fi atribuite spre 

execuţie unor agenţi economici specializaţi, desemnaţi pe baza licitaţiilor publice. 

 (2) Devizul general se actualizează pe durata execuţiei investiţiei în baza cheltuielilor legal 

efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie. 

 (3) Se deleagă Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 competenţa 

încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

 

 Art.4  Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
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 Art.5 (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, 

 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN 

LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.5 

Bucureşti, 03.02.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

03.02.2014 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 indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru 

obiectivele de investiţii „Reparaţii capitale sistem rutier 43 străzi din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti” 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 03.02.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi 

a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „Reparaţii capitale sistem rutier 43 străzi din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 358/16.01.2014 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului  Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din 28.01.2014 a 

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

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 -  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 83/29.07.2013 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei 

Domeniului Public  Sector  2; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

http://www.ps2.ro/
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizele generale pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii de interes local reprezentând „Reparaţii capitale sistem rutier 43 

străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”, potrivit anexelor nr. 1 şi 2.  

 (2) Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de  61 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.2 Valoarea totală a lucrărilor de „Reparaţii capitale sistem rutier 43 străzi din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti”  este de 30.740.143 lei  fără  TVA, din care C+M 26.600.903 lei fără TVA. 

 

 Art.3 (1) Lucrările de reparaţii capitale sistem rutier, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, vor fi 

atribuite spre execuţie unor agenţi economici specializaţi, desemnaţi pe baza licitaţiilor publice. 

 (2)  Devizele generale se actualizează pe durata execuţiei investiţiilor în baza cheltuielilor legal 

efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie. 

 (3) Se deleagă Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 competenţa 

încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

 

 Art.4 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului  Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.5 (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, 
 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.6 

Bucureşti, 03.02.2014  

 

 

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

03.02.2014 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 unui Act adiţional la Contractul de concesiune privind realizarea  

pieţei de produse casnice de uz gospodăresc din Str. Ziduri Moşi nr.5B 

 

 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, 03.02.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea unui Act adiţional la Contractul 

de concesiune privind realizarea pieţei de produse casnice de uz gospodăresc din Str. Ziduri Moşi 

nr.5B;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 85560/12.11.2013 al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu 

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

 - Raportul de specialitate nr. 85937/13.11.2013 al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 - Contractul de concesiune înregistrat sub nr. 980/12.06.2012; 

 - Procesul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 6628/18.02.2013; 

 - Procesul – verbal încheiat în data de 14.10.2013 între Administraţia Pieţelor Sector 2 şi S.C. 

NEW OBOR S.R.L.; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 

concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

http://www.ps2.ro/
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 Art.1.  Se aprobă Actul adiţional la Contractul de concesiune privind realizarea pieţei de 

produse casnice de uz gospodăresc din Str. Ziduri Moşi nr.5B, conform anexei ce conţine un număr 

de 3 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se mandatează Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 să semneze, în 

numele Consiliului Local al Sectorului 2, Actul adiţional la Contractul de Concesiune nr. 

980/12.06.2012 privind realizarea pieţei de produse casnice de uz gospodăresc din Str. Ziduri Moşi 

nr.5B, Sector 2, Bucureşti. 

 

 Art.3.  Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2, vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

 (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.7 

Bucureşti, 03.02.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

03.02.2014 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. 130/25.11.2013 privind atribuirea  

denumirii unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care funcţionează  

pe raza Sectorului 2 al Municipiul 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, 03.02.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 130/25.11.2013 privind atribuirea denumirii unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiul Bucureşti;  

 Analizând:  

 -Raportul de specialitate nr. 3808/24.01.2014 înaintat de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 -Nota de fundamentare nr. 175/16.01.2014 înaintată 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 precum şi Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme 

de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 -Adresa înaintată de Grădiniţa “Alansito” înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul din cadrul 

Primăriei Sectorului 2 sub nr. 96058/24.12.2013; 

 -Adresa înaintată de Grădiniţa “Monterra” înregistrată la Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 8221/11.12.2013; 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 

aprobată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/13.12.2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
http://i720.ll/
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I  Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 130/2013 privind atribuirea denumirii 

unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 

al Municipiul Bucureşti se înlocuieşte cu anexa ce cuprinde o filă şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

            

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 130/2013 privind 

atribuirea denumirii unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care funcţionează 

pe raza Sectorului 2 al Municipiul Bucureşti, rămân aplicabile. 

 

 Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particulare menţionate în anexă, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

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

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.8 

Bucureşti, 03.02.2014  

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

 

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

03.02.2014 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  

http://www.pmb.ro/


79 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru  modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 28/2013 privind aprobarea reţelei  

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul  

Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti  începând cu anul şcolar 2013 – 2014, 

astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 107/2013 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 03.02.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru  modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 28/2013 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care 

vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti  începând cu anul şcolar 2013 – 2014, 

astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 107/2013;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 3807/24.01.2014 înaintat de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 3107/21.01.2014 înaintată de Direcţia Generala pentru 

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

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme 

de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

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

 -Avizul Conform nr. 28438, 28521/17.12.2013 emis de către Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

http://www.ps2.ro/
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 28/2013 privind aprobarea reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  

Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2013 - 2014, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 107/2013, se înlocuieşte cu anexa ce conţine un număr de 3 file 

şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 28/2013 privind 

aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la 

nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2013 – 2014, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 107/2013, rămân aplicabile. 

 

 Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particulare menţionate în anexă, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

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

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.9 

Bucureşti, 03.02.2014  

 

 

 

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

03.02.2014 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 actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru  

comercializarea florilor,a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al  

Municipiului Bucureşti precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a  

„avizului de amplasare” 

 

 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, 03.02.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind actualizarea reţelei de amplasamente a 

mobilierului urban pentru comercializarea florilor,a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 

2 al Municipiului Bucureşti precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de 

amplasare”;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 89258/28.11.2013 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi 

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

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de informare a Secretarului Sectorului 2 înregistrată sub numărul 342 din data de 

03.02.2014; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier 

urban; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.C.G.M.B. nr. 3/2013 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul 

Bucureşti, începând cu anul 2013; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.126/2013 privind  stabilirea şi sancţionarea faptelor 

ce constituie contravenţii pe raza sectorului 2 al municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată 

şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.142/17.12.2013; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) 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 actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban cu 200 locaţii 

pentru comercializarea florilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform 

anexei nr. 1 ce conţine un număr de 5 file. 

 

 Art.2 Se aprobă actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban cu 204 locaţii 

pentru comercializare presă-carte pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, 

conform anexei nr. 2 ce conţine un număr de 6 file. 

 

 Art.3 (1) Se aprobă formularul tip „Aviz de amplasare” şi „condiţiile de eliberare” ce vor fi 

anexate avizului de amplasare, menţionate în anexa nr. 3 ce conţine un număr de 2 file. 

 (2) Amplasamentele vor fi evidenţiate pe planuri topografice sc.1:2000,1:500 şi 1:200 şi vor 

face parte integrantă din avizul de amplasare iar materializarea pe teren a acestora se va face de 

către o comisie stabilită prin dispoziţia Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, formată 

dintr-un reprezentant al Poliţiei Locale Sector 2, Administraţiei Domeniului Public Sector 2 şi Direcţiei 

Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu, anterior emiterii avizului şi vor fi predate beneficiarilor pe 

bază de proces-verbal. 

 (3) Avizul de amplasare se va elibera numai după plata anticipată a taxelor pentru ocuparea 

domeniului public şi prezentarea „Declaraţiei de impunere” privind stabilirea taxei pentru utilizarea 

locurilor publice pentru persoane juridice-anexa 1.5 la H.C.G.M.B. nr. 3/2013, înregistrată la Direcţia 

Venituri Buget Local Sector 2 precum şi a documentelor de plată-chitanţe/ordine de plată. 

 

 Art.4 (1)  Perioada de valabilitate a avizului de amplasare va fi de maxim 6 luni cu posibilitatea 

prelungirii o singură dată pentru o perioadă de cel mult 6 luni.  

 (2) La expirarea termenului prevăzut la alin.(1) beneficiarul are obligaţia de a obţine, în 

condiţiile legii şi a prezentei hotărâri, un alt aviz de amplasare, în caz contrar, acesta va fi obligat să 

ridice mobilierul urban amplasat pe domeniul public în termen de 5 zile de la data notificării de către 

Poliţia Locală Sector 2, la solicitarea Direcţiei Urbanism,Cadastru şi Gestionare Teritoriu, pe 

cheltuiala agentului economic şi fără a pretinde daune sau despăgubiri. 
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 (3) La expirarea termenului prevăzut la alin.(2) Administraţia Domeniului Public Sector 2, sub 

coordonarea Direcţiei Control din cadrul Poliţiei Locale Sector 2, va elibera amplasamentul şi va 

aduce terenul la starea iniţială. 

 (4) Pentru rezolvarea situaţiilor prevăzute la alin.(2) şi (3), agenţii economici beneficiari ai 

avizului de amplasare vor depune la dosarul de obţinere a avizului o „declaraţie”, conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 4, semnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice, prin care 

declară că, în situaţia în care nu eliberează amplasamentul în termen de 5 zile de la  data afişării 

somaţiei(notificării) de către Poliţia Locală Sector 2, este de acord cu ridicarea construcţiei, pe 

cheltuiala acestuia, de către reprezentanţii Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

(Administraţia Domeniului Public Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2). 

 

 Art.5 (1) Se aprobă modelul de chioşc destinat comercializării florilor,a presei şi a cărţilor pe 

domeniul public din Sectorul 2, conform anexei nr.5 ce conţine un număr de 3 file. 

 (2) Anexele nr.1-5 conţin un număr de 17 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.6 Calculul şi plata taxelor locale pentru utilizarea locurilor publice pentru activităţile de 

comercializare flori, presă - carte, se vor face în conformitate cu prevederile art. 283 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.C.G.M.B. nr. 

3/2013. 

 

 Art.7 Stabilirea, constatarea, încasarea, evidenţa, urmărirea şi executarea veniturilor bugetului 

local provenite din utilizarea domeniului public potrivit prezentei hotărâri, se realizează de către 

Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local cu personalitate juridică aflat 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2. 

 

 Art.8 Agentul economic va avea obligaţia de a afişa la locul desfăşurării activităţii, avizul de 

amplasare,taxa de ocupare a domeniului public iar pe frontispiciul chioşcului denumirea firmei şi 

codul unic de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - CUI/CIF. 

 

 Art.9 (1) Nerespectarea prevederilor art.8 din prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se 

sancţionează de către Poliţia Locală Sector 2, conform art. 9 din H.C.L. Sector 2 nr.126/2013 privind 

stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza sectorului 2 al municipiului 

Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr.142/17.12.2013. 

 (2) În cazul în care agenţii economici încalcă în mod repetat condiţiile de eliberare stabilite în 

avizul de amplasare,  Poliţia Locală Sector 2 va propune Primarului sectorului 2 retragerea avizului 

de amplasare. 
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 (3) Agenţii constatatori împuterniciţi din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 2 vor transmite 

săptămânal Direcţiei Urbanism,Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 2, constatările cu privire la agenţii economici care încalcă prevederile 

cuprinse în alin. (2). 

 (4) Pentru chioşcurile de flori, presă-carte a căror durată de amplasare (stabilită prin 

autorizaţiile de construire emise iniţial de Primăria Sectorului 2) a expirat, avizul de amplasare se va 

elibera numai după ce agentul economic va prezenta „Declaraţia de impunere” emisă de D.V.B.L. 

Sector 2 şi va face dovada achitării la zi a taxelor de ocupare a domeniului public. 

 

 Art.10 Odată cu eliberarea către beneficiari a avizelor de amplasare, Direcţia 

Urbanism,Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 va înainta copii ale acestora la Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 precum şi la 

Poliţia Locală Sector 2. 

 

 Art.11 Pe data prezentei, Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 80/2007, nr.86/2008 şi nr. 

91/2009, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.12 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art.13 (1) Prezenta hotărâre se publică integral 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, 
 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.10 

Bucureşti, 03.02.2014  

 

 

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

03.02.2014 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 propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la 

evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 03.02.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii Consiliului Local al 

Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului 

Sectorului 2;  

 Analizând: 

 - Expunerea de motive întocmită de Preşedintele Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 3665/23.01.2014 al 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; 

 Având în vedere prevederile art. 107 alin. (2) lit. d) din H.G.R nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art.1. Se aprobă „Propunerea Consiliului Local al Sectorului 2” privind evaluarea 

performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2 – dl. Toma Şutru, aferente 

perioadei  01.01.2013 – 31.12.2013, conform anexei ce conţine un număr de 2 file şi care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art.3.(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, 
 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.11 

Bucureşti, 03.02.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

03.02.2014 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  



87 

 

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 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, 03.02.2014; 

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

al Municipiului Bucureşti pe anul 2014;  

 Analizând: 

 - Referatul nr.2555/17.01.2014 întocmit de Direcţia Administraţie Publică şi Evidenţă 

Electorală privind îndeplinirea prevederilor art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Raportul ordonatorului principal de credite - Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 

proiectul bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 nr.4495/28.01.2014 

 - Nota de fundamentare nr.4494/28.01.2014 întocmită de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/18.12.2013; 

 - Legea reponsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, cu modificările  şi completările ulterioare; 

 - Legea-Cadru nr. 284/2010 privind privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Finanţalor Publice nr. 

64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general 

http://www.ps2.ro/
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centralizat al unităţilor administrativ – teritoriale pe anul 2014 şi adresa Direcţiei Generale a 

Finanţelor Publice Bucureşti nr.150267/22.01.2014;  

 - Hotărârea Guvernului României nr.1165/2013 privind aprobarea normelor metodologice 

pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. 

prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr.105/2011 privind 

aprobarea reglementării modalităţii de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor 

de locuinţe; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr.26/2013 privind 

aprobarea schemei proprii de finanţare a programelor locale privind lucrările de intervenţii pentru 

creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Decizia nr. 46/17.01.2014 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 

Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate; 

 -  Decizia nr. 6/10.01.2014 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 

Municipiului Bucureşti privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale; 

 - Adresa nr. 2951/10.01.2014 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului 

Bucureşti privind   veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din impozitul pe venit pentru  

anul 2014, precum şi estimările pe anii 2015-2017; 

 - Adresa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu privire la sumele alocate 

Sectorului 2 pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; 

 - Hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, 

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

contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 

    În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu 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 stabileşte 

conform anexei nr.1, astfel: 

 - venituri –  1.114.159 mii lei; 

 - cheltuieli –1.306.227 mii lei;  

 - deficit -        192.068 mii lei. 

 

 Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 (anexa nr.2) se 

stabileşte la: 

 - venituri la suma de 1.017.623 mii lei, din care: 

  ■ venituri ale secţiunii de funcţionare  – 687.036 mii lei (diminuate cu vărsămintele  

transferate la secţiunea de dezvoltare) 

  ■ venituri ale secţiunii dezvoltare - 330.587 mii lei (din care 276.953 mii lei reprezintă 

vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 - cheltuieli la suma de 1.207.238 mii lei, din care: 

 ■ cheltuieli secţiunea funcţionare -  687.036 mii lei, 

 ■ cheltuieli secţiunea dezvoltare   -  520.202 mii lei; 

 - deficit secţiunea dezvoltare – 189.615 mii lei finanţat din excedentul anului 2013. 

     

 Art.3 Se aprobã cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  pe anul 

2014 în sumă de 1.207.238 mii lei conform anexei nr. 2.1, cu detalierea pe capitole, subcapitole, 

secţiuni, paragrafe,  titluri, articole şi alineate şi pe ordonatori de credite,  dupã cum urmează: 

 (1). 42 302 mii lei pentru cap.51.02 „Autorităţi Executive”, conform anexei  nr. 2.3 , repartizate 

astfel: 

  ile funcţionare şi dezvoltare 

ale Autorităţii Executive a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, anexa nr. 2.4; 

  2.687 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare 

ale Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr. 2.5; 

 

ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, anexa nr. 2.6. 

 

 (2). 2.725 mii lei pentru cap.54.02 ”Alte servicii publice generale”, anexa nr. 2.7: 

  – pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare 

ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Sectorului 2, anexa  nr. 2.8; 
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 (3). 29.173 mii lei pentru cap.55.02 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” 

reprezentând dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor contractate de Consiliul Local al 

Sectorului 2, anexa nr. 2.9. 

 

 (4) 705 mii lei pentru cap.60.02 „Apărare naţională” pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la 

secţiunea funcţionare pentru Centrul Militar al Sectorului 2 Bucureşti - anexa nr. 2.11. 

 

 (5). 25.426 mii lei, cheltuieli pentru Cap.61.02 « Ordine publică şi siguranţă naţională» (anexa 

nr .2.12), repartizate astfel: 

  22 mii lei – pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi 

dezvoltare ale Poliţiei Locale a  Sectorului 2, anexa nr. 2.13 ; 

  - pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare pentru 

Protecţia Civilă – Serviciul de Prevenire al Sectorului 2, anexa nr. 2.15; 

  - pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea dezvoltare pentru 

proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa  nr. 2.16; 

 

 (6) 256.246 mii lei – pentru cap. 65.02 «Învăţământ» - în vederea acoperirii cheltuielilor  

prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ce se finanţează din bugetele locale, inclusiv pentru 

finanţarea în completare de către Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti a programului social de 

acordare a produselor lactate, de panificaţie şi fructe în şcoli, a rambursării creditelor utilizate din 

acest capitol bugetar, conform anexelor nr. _2.18 - 2.43.   

 

 (7) 7.935 mii lei pentru capitolul 66.02 « Sănătate » - conform anexei nr. 2.44 repartizate 

astfel: 

   mii lei – transferuri pentru finanţarea acţiunilor de sănătate şi a cheltuielilor de capital 

din domeniul sănătăţii prin - Direcţia Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 - 

pentru spitalele din Sectorul 2, anexa nr. 2.45; 

 1.635 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare şi la secţiunea 

dezvoltare pentru  Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, anexa nr  2.46; 

 

 (8) 106.745 mii lei pentru capitolul 67.02 « Cultură, Recreere şi Religie » (anexa nr. 2.47), din 

care:  

 4.201 mii lei reprezentând transferuri pentru Centrul  Cultural “Mihai Eminescu” – serviciu 

public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, conform anexei nr. 2.48; 
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 7.968 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea dezvoltare pentru 

proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa  nr.  2.52; 

 62.010 mii lei pentru Administraţia Domeniului Public sector 2 (întreţinere grădini, parcuri, 

zone verzi), anexa nr. 2.53 ; 

 30.000 mii lei reprezentând transferuri pentru culte religioase, conform anexei nr. 2.54. 

 876 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea  funcţionare pentru proiecte  

derulate de ordonatorul principal de credite, din care 122,5 mii lei sume provenite din sponsorizări 

încasate în anul curent, anexa  nr 2.55; 

 

 (9) 127.300 mii lei pentru finanţarea cap. 68.02 «Asigurări şi asistenţă socială» - cheltuielile 

prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2, din care 40 mii lei sume provenite din sponsorizări încasate în anul 

curent,  anexele nr. 2.58 ; 2.59 - 2.67; 

 

 (10) 394.494 mii lei pentru finanţarea cap.70.02 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», 

anexa nr. 2.69 - astfel : 

 393.404 mii lei – pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul 

capitolului bugetar „Dezvoltarea sistemului de locuinţe” – pentru programul de creştere a 

performanţei energetice a clădirilor de locuit, rambursări de credite şi programul derulat pentru 

construirea de locuinţe împreună cu ANL, anexele  nr. 2.70 ; 2.71 ; 2.72; 

 1.090 mii lei – pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul 

capitolului bugetar « Alimentări cu apă »  atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei 

publice locale, cât şi pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de alimentare cu apă,  

anexele nr.2.73 ; 2.74.  

 

 (11) 118.452 mii lei – pentru finanţarea cap.74.02 “Protecţia mediului” (anexa nr. 2.75), din 

care:  

 115.000 mii lei pentru finanţarea programului de ecologizare şi de salubrizare a sectorului în 

cadrul secţiunii de funcţionare, anexa nr.2.76; 

 3.452 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul 

capitolului bugetar «Canalizare» atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice  locale, 

cât şi pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de canalizare în sector, anexa nr.2.77; 

 

 (12) 95.735 mii lei –  pentru finanţarea cap.84.02 “Transporturi” (anexa nr.2.79), din care: 

 64.581 mii lei pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, anexa nr.2.82; 



92 

 

 31.154 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în cadrul 

subdiviziunii bugetare «Străzi» atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice interne 

locale, cât şi pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa nr.2.83; 

 

 Art.4 Se aprobã creditele bugetare în sumă de 387.555 mii lei pentru finanţarea programelor 

de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2 derulate prin contul 

"Disponibil din fonduri cu destinaţie specială pentru finanţarea lucrarilor de intervenţie privind 

creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe", cod cont 50.02.40, anexa nr. 2.89, din 

care: 

 

energetice a blocurilor de locuinţe – 40.452 mii lei finantarea din bugetul local al anului 2014, suma 

ce va fi folosita si pentru preluarea cotei bugetului de stat , conform prevederilor Hotararii Consiliului 

Local Sector 2 nr.105/2011. 

  blocuri finanţate prin Programul Local multianual de creştere a performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe – 347.103 mii lei. 

 

 Art.5 Se aprobă reîntregirea creditelor bugetare utilizate din bugetul local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pentru derularea programului multianual de creştere a performanţei 

energetice a blocurilor de locuit cu sumele virate cu această destinaţie de la bugetul de stat pentru 

blocurile incluse în programul naţional. 

 

 Art.6 Se aprobă cheltuielile finanţate din împrumuturi externe contractate de Consiliul Local al 

Sectorului 2, în sumă de 68.939 mii lei pentru finanţarea programelor de creştere a performanţei 

energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2, anexele nr. 3.1; 3.2; 3.3, din care: 

 68.939 mii lei - pentru cofinanţarea Programului Local multianual de creştere a performanţei 

energentice a blocurilor de locuinţe din fonduri rambursabile – Banca Europeană de Investiţii, 

Luxembourg, conform tragerilor autorizate de Comisia pentru Autorizarea Împrumuturilor Locale pe 

anul 2014. 

 

 Art.7  Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 

subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2013, conform anexelor nr. 4 ; 4.1 ; 

4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 4.5 ; 4.6; 4.7 ; 4.8 ; 4.9; 4.10 ; 4.11; 4.12 ; 4.13 ; 4.14 ; 4.15 ; 4.16 ; 4.17 ; 4.18;  4.19 ; 

4.20 ; 4.21 ; 4.22 ; 4.23 ; 4.24 ; 4.25 ; 4.26 ; 4.27, astfel : 

 - Total venituri  în sumă de 38.099 mii lei, din care: 

 ▪ venituri ale secţiunii de funcţionare - 31.547 mii lei; 
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 ▪ venituri ale secţiunii dezvoltare - 6.552 mii lei (din care 252 mii lei reprezintă 

vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 - Total cheltuieli la suma de 40.552 mii lei, din care: 

 ▪ cheltuieli secţiunea funcţionare  -  31.547 mii lei, 

 ▪ cheltuieli secţiunea dezvoltare    -  9.005 mii lei; 

 - deficit secţiunea dezvoltare – 2.453 mii lei finanţat din excedentul anului 2013, din care: 

 ▪ 2.453 mii lei – excedent aferent capitolului 70.10 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare 

publică” - Administraţia Pieţelor Sector 2. 

 

 Art.8 Se aprobă programul de investiţii al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2014, conform anexelor nr. 5; 5.1 – 5.1210.  

 

 Art.9 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.10 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 -8.9;  9; 9.1-9.6; 

 

 Art.11 Se aprobă numărul maxim de posturi finantat pe anul 2014 pentru aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 şi a serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 conform anexelor nr. 11 – 20.  

 

 Art.12 Se aprobă finanţarea din veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 2 a 

programului social de acordare a mierii, a produselor lactate şi de panificaţie pentru copiii din 

grădiniţele cu program prelungit din sector. 

 

 Art.13 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 şi pe lăcaşurile de cult din Sectorul 2 din anexa nr. 10. Sumele 

aprobate pentru spitale vor fi repartizate pe trimestre şi pe unităţile spitaliceşti din Sectorul 2 de către 
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ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul Direcţiei Generale 

de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2. 

 

 Art.14 (1) Sumele aprobate pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor fi 

repartizate pe trimestre şi pe ordonatorii terţiari de credite inclusiv pe centre de execuţie bugetară, 

de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul Direcţiei 

Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu respectarea prevederilor din Legea 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi a celor din Hotârârea 

Guvernului României nr. 1165/2013.  

 (2) Plata sumelor prevazute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi 

de natura salarială, stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat, se va efectua în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.71/2009, 

aprobată cu modificări prin Legea nr.230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr.17/2012, aprobată cu 

modificări prin Legea nr.280/2013, precum şi prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.92/2012. 

 (3) Plata sumelor se efectuează în anul 2014 în mod eşalonat şi în tranşe trimestriale egale. 

 

 Art.15 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de 44.448 mii lei în 

completarea sumelor defalcate din TVA alocate Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru 

finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ 

special şi a CMBRAE. 

 

 Art.16 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local provenite din cote defalcate 

din impozitul pe venit la dispoziţia Sectorului 2 a sumei de 9.047 mii lei în completarea sumelor 

defalcate din TVA alocate Sectorului 2 Bucureşti pentru finanţarea complementară a  unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ special şi a CMBRAE. 

 

 Art.17 (1)  În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului local, precum şi de 

la aprobarea rectificărilor bugetare locale, ordonatorii de credite au obligaţia de a notifica 

prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor valoarea maximă în limita căreia se pot executa lucrări, 

presta servicii şi livra bunuri.  

 (2)  Ordonatorii de credite au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, după caz, împreună cu 

prestatorii, executanţii şi furnizorii, graficele de execuţie/livrare, atât fizice, cât şi valorice, anexe la 

contracte, aferente anului 2014, în funcţie de valoarea maximă conform prevederilor bugetare. 
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 (3)  Se interzice ordonatorilor de credite recepţionarea de servicii, lucrări şi produse peste 

valoarea maximă calculată şi notificată conform bugetului aprobat. 

 

 Art.18  Pe parcursul execuţiei bugetare excedentul bugetului local va putea fi utilizat pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă şi pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale 

secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

 

 Art.19 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti 

propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2014, ca urmare a 

modificãrilor intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificãrii bugetului de stat 

sau a altor cauze justificate. 

 

 Art.20 Anexele nr. 1; 2; 2.1 - 2.89; 3.1; 3.2; 3.3; 4 ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 4.5 ; 4.6; 4.7 ; 4.8 ; 4.9; 

4.10 ; 4.11; 4.12 ; 4.13 ; 4.14 ; 4.15 ; 4.16 ; 4.17 ; 4.18;  4.19 ; 4.20 ; 4.21 ; 4.22 ; 4.23 ; 4.24 ; 4.25 ; 

4.26 ; 4.27, 5 ; 5.1 – 5.1210; 6; 7; 8; 8.1 - 8.9; 9; 9.1 -9.6; 10; 11 -20 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.21 (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, 
 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.12 

Bucureşti, 03.02.2014  

 

 

 

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

03.02.2014 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, 03.02.2014; 

 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. 4350 din 27.01.2014 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;   

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

menţionate în anexa proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în baza 

consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 

menţionate în anexa proiectului de hotărâre; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 

din 19 ianuarie 2011; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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. 3/2014 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. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

http://www.ps2.ro/
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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”; 

 - art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea 

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

ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului ale documentaţiilor de urbanism prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, cuprinzând în total 12 poziţii. 

 (2)  Perioada de valabilitate a documentaţiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

 (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexă reprezintă regulament de urbanism şi 

dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaţii de construire eliberată conform legislaţiei în 

vigoare. 

 

 Art.2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2)  Anexa se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice/juridice interesate şi poate fi consultată 

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.13 

Bucureşti, 03.02.2014  

 

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

03.02.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 

 

SUMAR  

  
Hotărârea nr. 15 din 05.02.2014 privind aprobarea bugetului de  venituri şi cheltuilei al Consiliului Local al Sectorului 4 

pentru anul 2014, precum şi deblocarea şi utilizarea excedentului bugetar al anului 2013 

........................................................................................................................................................................................... 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuilei al Consiliului Local al Sectorului 4 pentru 

anul 2014, precum şi deblocarea şi utilizarea excedentului bugetar al anului 2013 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

Având în vedere : 

 -  Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 -  Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consliului 

Local al Sectorului 4 nr.P.4.1/363/31/01/2014 al Direcţiei economice ; 

 - Decizia nr. 46/ 17.01.2014 a Directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate pe anul 2014. 

 - Decizia nr. 6/10.01.2014 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2014. 

 - Adresa nr.890 / 17.01.2014  a Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale privind 

estimarea veniturilor proprii pentru anul 2014.  

 - Adresa Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale  privind transferurile pentru finanţarea 

drepturilor acordate  pentru persoanele cu handicap pe anul 2014 

 Luând în considerare prevederile : 

 - art.8. litera a) art.19 alin.(1) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) 

şi (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, Sectorul 

4 al Municipiului Bucureşti, propune în şedinţă publică a Consiliului Local, aprobarea bugetului de 

venitri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 şi deblocarea şi utilizarea excedentului bugetar 

al anului 2013. 

- Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministrul Finanţelor 

Publice nr. 64/22.01.2014 şi adresa nr. 150267/22.01.2014 privind aprobarea nivelului maxim al 

cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale 

pentru anul 2014;  

 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; 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atât la partea de 

venituri cât şi la partea de cheltuieli astfel : 

 ● Bugetul local de venituri şi cheltuieli în sumă de 513 384  mii lei, conform anexei nr. 1; 

 ● Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, în 

sumă de 17 678 mii lei, conform anexei nr. 2 ; 

 ● Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, în 

sumă de  20 783 mii lei, conform anexei nr. 3 ; 

 ● Anexa nr. 3.1.1 bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanţare parţială din venituri proprii - cap. 

65.10 – Învăţământ ; 

 ● Anexa nr. 3.1.2. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanţare parţială din venituri proprii - cap. 

67.10.03.30 - Centrul Cultural Nicolae Bălcescu ; 

 ● Anexa nr. 3.1.3. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanţare parţială din venituri proprii - cap. 

68.10.04.01 - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 1 ; 

 ● Anexa nr. 3.1.4. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanţare parţială din venituri proprii - cap. 

68.10.12 - Centrul Medico-Social; 

 ● Bugetul creditelor externe centralizare pe anul 2014, în sumă de 6 005,58 mii lei conform 

anexei nr. 4. 

 

 Art. 2. 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 : 

 

 - Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de cheltuieli), în 

valoare de  513.384 mii lei. 

 - Anexa 1.2  - capitol bugetar 51.02  - Autorităţi publice  

 - Anexa 1.2.1 - cap.51.02.01   - Autorităţi executive şi legislative 

 - Anexa 1.2.2 - cap.51.02.01.03 D   - D.G.I.T.L. 

 - Anexa 1.2.3 - cap.51.02.01.03    - A.S.L.G. 

 - Anexa 1.2.4 - cap.51.02.01.03 P    - Primăria sector 4 

 

 - Anexa 1.3  - capitol bugetar 54.02  - Alte servicii publice generale  

 - Anexa 1.3.1 - cap.54.02.05    - Fond de rezervă bugetară 

 - Anexa 1.3.2 - cap.54.02.10 D   - Direcţia Evidenţă a Persoanelor Sector 4 

 

 - Anexa 1.4  - capitol bugetar 55.02  - Dobânzi  
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 - Anexa 1.5  - capitol bugetar 60.02 - Apărare  

 - Anexa 1.5.1 - cap.60.02.02               - Centrul Militar 

 

 - Anexa 1.6  - capitol bugetar 61.02 - Ordine publică şi siguranţă naţională  

 - Anexa 1.6.1 - cap.61.02.03         - Ordine Publică 

 - Anexa 1.6.2 - cap.61.02.03.04         - Poliţia Locală Sector 4 

 - Anexa 1.6.3 - cap.61.02.05        - Protecţia civilă şi protecţia contra Incendiilor 

  

 - Anexa 1.7  - capitol bugetar 65.02 - Învăţământ total 

 - Anexa 1.7.1 - cap.65.02.01    - centralizator 

 - Anexa 1.7.2 - cap.65.02.03  - A.S.L.G. 

 - Anexa 1.7.3. - cap.65.02.03.01  - ASLG 1 

 - Anexa 1.7.4 - cap.65.02.03.02  - ASLG 2 

 - Anexa 1.7.5 - cap.65.02.03 US 1 - unităţi şcolare 

 - Anexa 1.7.6 - cap.65.02.03 US 2 - unităţi şcolare 

 - Anexa 1.7.7 - cap.65.02.04   - ASLG 1; ASLG 2 

 - Anexa 1.7.8 - cap.65.02.04 US1 - unităţi şcolare 

 - Anexa 1.7.9 - cap.65.02.04 US2 - unităţi şcolare 

 - Anexa 1.7.10 - cap.65.02.05  - învăţământ postliceal 

 - Anexa 1.7.11 - cap.65.02.05 US1 - unităţi şcolare 

 - Anexa 1.7.12 - cap.65.02.07.04  - ASLG 

 - Anexa 1.7.13 - cap.65.02.07.04 US - unităţi şcolare 

 

 - Anexa 1.8  - capitol bugetar 66.02 - Sănătate  

 - Anexa 1.8.1 - cap.66.02.06.03  - Unităţi medico-sociale  

 - Anexa 1.8.2 - cap.66.02.50  - Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii 

 

 - Anexa 1.9  - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 1.9.1 - cap.67.02.03  - Servicii culturale  

 - Anexa 1.9.2 - cap.67.02.03.30  - Alte servicii culturale – Centrul Cultural Nicolae 

Bălcescu 

 - Anexa 1.9.3 - cap.67.02.05  - Servicii recreative şi sportive 

 - Anexa 1.9.4 - cap.67.02.03 A   -Administraţia Domeniului Public Sector 4 

 - Anexa 1.9.5 - cap.67.02.03 P   -Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, 

baze sportive şi de agrement PS 4 

 - Anexa 1.9.6   - cap.67.02.50  - Alte servicii în domeniul culturii 

 

 - Anexa 1.10  - capitol bugetar 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială  
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 - Anexa 1.10.1 - cap.68.02.04.1  - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.1 

 - Anexa 1.10.2 - cap.68.02.12  - Unităţi de asistenţă medico-sociale – Centrul 

medico-social  

 - Anexa 1.10.3 - cap.68.02. AS  - Asistenţă socială 

 - Anexa 1.10.4 - cap.68.02.AS.05.02 - Asistenţă socială în caz de invaliditate 

 - Anexa 1.10.5 - cap.68.02.AS.06   - Asistenţă socială pentru familie şi copii 

 - Anexa 1.10.6 - cap.68.02.11.  - Creşe 

 - Anexa 1.10.7 - cap.68.02.AS.15  - Prevedenirea excluderii sociale 

 - Anexa 1.10.8 - cap.68.02.AS.50  - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei 

sociale 

 

 - Anexa 1.11  - capitol bugetar 70.02 - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa 1.11.1 - cap.70.02.03  - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 

 - Anexa 1.11.2 - cap.70.02.03.30  - Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 

 - Anexa 1.11.3 - cap.70.02.05  - Alimentare cu apă şi amenajări Hidrotehnice 

 - Anexa 1.11.4 - cap.70.02.05.01  - Alimentare cu apă 

 - Anexa 1.11.5 - cap.70.02.50  - Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi 

dezvoltării comunale 

 

 - Anexa 1.12  - capitol bugetar 74.02 - Protecţia mediului 

 - Anexa 1.12.1 - cap.74.02.05  - Salubritate şi gestiunea deşeurilor 

 - Anexa 1.12.2 - cap.74.02.05.01  - Salubritate  

 - Anexa 1.12.3 - cap.74.02.06  - Canalizare şi tratarea apelor reziduale 

 

 - Anexa 1.13  - capitol bugetar 84.02 - Transporturi 

 - Anexa 1.13.1 - cap.84.02.03        - Transport rutier 

 - Anexa 1.13.2 - cap.84.02.03.03    - Străzi 

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate integral din 

venituri proprii, în sumă de 17.678 mii lei, conform anexei nr. 2.1. – cap.70.10.50 – Administraţia 

Pieţelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate parţial din venituri 

proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,din care: 

 - Anexa 3.1. - capitol bugetar 65.10 - Învăţământ  

 - Anexa 3.1.1   - cap. 65.10.03.01  - Învăţământ preşcolar  

 - Anexa 3.1.2   - cap. 65.10.03.02   - Învăţământ primar  

 - Anexa 3.1.3   - cap. 65.10.04.02   - Învăţământ secundar superior  

 - Anexa 3.1.4 - cap. 65.10.07.04   - Învăţământ special  
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 - Anexa 3.2. - capitol bugetar 67.10 - Cultură, recreere şi religie 

 - Anexa 3.2.1 - cap.67.10.03.30  - Alte servicii culturale – Centrul Cultural Nicolae 

Bălcescu 

 

 - Anexa 3.3. - capitol bugetar 68.10 - Asigurări şi asistenţă socială 

 - Anexa 3.3.1 - cap.68.10.04.01  - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă CIA 

 - Anexa 3.3.2 - cap.68.10.12  - Unităţi de asistenţă medico-socială – Centrul 

Medico-Social  

 

 - Anexa 3.4. - capitol bugetar 70.10.50 – Administraţia pieţelor  

 - Anexa 3.4.1 - cap.70.07.50          - Administraţia pieţelor 

 

 Art. 5. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, din care : 

 - Anexa 4.1.  - centralizator - credite externe 

 - Anexa 4.1.1 - cap. 70.06  - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  

 - Anexa 4.1.2 - cap. 70.06.03 - Locuinţe  

 - Anexa 4.1.3 - cap.70.06.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinţe 

 

 Art. 6. Se aprobă Listele de investiţii aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, 

precum şi pentru unităţile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre : 

 - anexa nr. 6. ,,Lista de investiţii a Primăriei Sectorului 4” în valoare de 59 354 mii lei, din 

care : 

  - buget local :              53 349  mii lei; 

  - credite bancare :   6 005  mii lei; 

 - anexa nr. 6.1, 6.1.1 ,,Lista de investiţii a DGITL SECTOR 4” în valoare de 2 500 mii lei;  

 - anexa nr.6.2, 6.2.1 ,,Lista de investiţii cu finanţare din buget local pe anul 2014” a Direcţiei de 

Evidenţă a Persoanelor Sector 4, în valoare de 150 mii lei ;   

 - anexa nr. 6.3, 6.3.1  ,,Lista de investiţii a Poliţiei Locale”, în valoare de 4.300 mii lei; 

 - anexa nr. 6.4, 6.4.1 ,,Lista de investiţii a Administraţiei Domeniului Public Sector 4”, în 

valoare de 1.088 mii lei; 

 - anexa nr. 6.5, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 ,,Lista de investiţii pentru anul 2014 – Centrul Cultural 

pentru UNESCO Nicolae Bălcescu”, în valoare de 240 mii lei; 

 - anexa nr. 6.6, 6.6.1 ,,Lista de investiţii a Centrului medico-social, cu finanţare din buget local, 

în valoare de 30 mii lei; 

 - anexa nr. 6.7.1, 6.7.2. ,,Lista de investiţii a Centrului medico-social, cu finanţare din surse 

proprii, în valoare de 20 mii lei; 



105 

 

 - anexa nr. 6.8; 6.8.1 ,,Lista de investiţii a Centrului de Asistenţă şi Îngrijire, în valoare de 100 

mii lei; 

 - anexa nr. 6.9, 6.9.1 ,,Lista de investiţii pentru anul 2014 - D.GAS.P.C Sector 4”, în valoare de 

20 307.10  mii lei; 

 - anexa nr. 6.10, 6.10.1 ,,Lista de investiţii pentru anul 2014, cu finanţare din surse proprii, 

Direcţia de Administrare a Pieţelor Sector 4, în valoare de 4.434 mii lei; 

 

Art. 7. Se aprobă deblocarea şi utilizarea integrală a sumei de 5.268 mii lei din excedentul 

bugetar, înregistrat la data 31.12.2013 pentru finanţarea obiectivelor de investiţii pe anul 2014. 

   Art. 8 Se aprobă formularele 11; 11/1; 11/2 şi respectiv : 

 - Formularul 11 – Anexa nr.7 – Bugetul centralizat al unităţii administrat-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr.7.1 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole ;  

 - Formularul 11/1 – Anexa nr.7.2 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi 

paragrafe ; 

 - Formularul 11/2 – Anexa nr.7.3 – Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe. 

Art. 9. Se aprobă virarea sumei de 15.000 mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secţiunea 

de funcţionare pentru Secţiunea de dezvoltare. 

Art. 10. Se aprobă Sinteza Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 a Consiliului 

Local Sector 4, conform anexei nr. 8. 

      Art. 11. 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 extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 05.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Jean Valentin COMĂNESCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 15/05.02.2014 
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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 Organigramei şi a Statului de funcţii ale Administraţiei  

Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Referatul de specialitate nr. 

563/29.01.2014 întocmit de Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 ; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii ale Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi 

Grădiniţelor Sector 4 conform Anexelor I şi II urmând ca Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

să fie supus spre aprobare Consiliului local Sector 4 în termen de 30 de zile de la data aprobării 

prezentei.  

 Art. 2. Cu data prezentei se abrogă Anexa I şi Anexa II la H.C.L. S4 nr. 136/29.08.2013. 

 Art. 3. Directorul General al Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri, conform competenţelor . 

 

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

de 05.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Jean Valentin COMĂNESCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 16/05.02.2014 

 

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 

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.4.1/759 din data de 18/02/2014;  

 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/Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată : 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă de 513 384 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, la valoare de 513 384 mii lei, atât 

la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform anexelor : 

 - Anexa 3  - 49.02. Buget local 

 - Anexa 3.1  - capitol bugetar 51.02  - Autorităţi publice  

 - Anexa 3.1.1 - cap.51.02.01    - Autorităţi executive şi legislative 

 - Anexa 3.1.1.1   - cap.51.02.01.03   - A.S.L.G.; 
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 - Anexa 3.1.1.2   - cap.51.02.01.03P  - Primăria Sector 4; 

 - Anexa 3.2   - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ total 

 - Anexa 3.2.1 - cap.65.02.01    - centralizator 

 - Anexa 3.2.2 - cap.65.02.02   - A.S.L.G. 

 - Anexa 3.2.3. - cap.65.02.03.01   - ASLG 1 

 - Anexa 3.2.4 - cap.65.02.03.02   - ASLG 2 

 - Anexa 3.2.5 - cap.65.02.03 US 1  - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.2.6 - cap.65.02.03 US 2  - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.2.7 - cap.65.02.04    - ASLG 2 

 - Anexa 3.2.8 - cap.65.02.04 US2  - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.2.9 - cap.65.02.07.04   - ASLG 

 - Anexa 3.2.10 - cap.65.02.07.04 US  - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.3  - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie   

 - Anexa 3.3.1  - cap.67.02.05    -  Servicii recreative şi sportive 

 - Anexa 3.3.2  - cap.67.02.05.03 P    - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone 

Verzi 

 - Anexa 3.4  - capitol bugetar 70.02  - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa  3.4.1 - cap 70.02.03    -  Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică; 

 - Anexa  3.4.1.1 - cap 70.02.03.30     -  Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor; 

 - Anexa 3.4.1.2  - cap 70.02.05.    -Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice 

 - Anexa 3.4.1.3   - cap.70.02.05.01    - Alimentare cu apă 

 - Anexa 3.5   -  capitol bugetar 74.02  -  Protecţia Mediului  

 - Anexa  3.5.1 - cap 74.02.05   -  Salubritate şi gestiunea deşeurilor; 

 - Anexa  3.5.1.1 - cap 74.02.05.01   -  Salubritate; 

 Art. 4. 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.4  ,,Lista de investiţii a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti„ în valoare de 

59 354 966.52 lei 

- anexa nr.5. 5.1; 5.2 „Lista de investiţii a Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 

4” în valoare totală de 2 338 950 lei 

 Art. 5. 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 
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instituţiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local, Documente-Electoral. 

 

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

de 19.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Jean Valentin COMĂNESCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 17/19.02.2014 
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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 Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Şcolilor, 

Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Referatul de specialitate nr. 

968/18.02.2014 întocmit de Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 ; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Şcolilor, 

Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 conform Anexei I .  

 Art. 2. Cu data prezentei se abrogă Anexa III - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 - la H.C.L. S4 nr. 136/29.08.2013. 

 Art. 3. Directorul General al Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

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

de 19.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Jean Valentin COMĂNESCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 18/19.02.2014 
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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 

01.03.2014 – 31.03.2014 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere referatul Secretarului sectorului 4; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin 1 lit „a” din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Local aprobat prin HCLS4 nr. 13/2004, precum şi ale art. 35 alin.1 şi 81 alin. 2 lit. „a” din 

Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia 

publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic- Se alege domnul Marian PETCU în funcţia de preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 01.03.2014-31.03.2014. 

 

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

27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Jean Valentin COMĂNESCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 19/27.02.2014 
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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 nominalizarea câte unui reprezentant al Consiliului Local în comisiile pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii în reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular ce 

funcţionează la nivelul Sectorului 4 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 4 sub 

nr.51/20.02.2014, în urma solicitării primite din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti 

cu nr. 1795/10.02.2014; 

 Luând act de Expunerea de motive întocmită de Viceprimarul Sectorului 4; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În conformitate cu prevederile cuprinse la art.11, alin.(4) din Legea cu nr.87/2006, prin care s-

a aprobat O.U.G. nr.75/2005, modificat prin O.U.G. nr.102/2006, privind asigurarea calităţii 

educaţiei, 

 În temeiul prevederilor cuprinse la art. 45 alin.(1) şi art. 81 alin.(2), lit. ,,j’’ şi alin.(4) din Legea 

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

 

Consiliul Local Sector 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1  – Începând cu data prezentei se nominalizează câte un reprezentant al Consiliului Local 

Sector 4 care va face parte din comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de 

învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4, conform anexei ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2  – Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti împreună cu persoanele nominalizate în anexă, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor legale. 

 



113 

 

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

27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Jean Valentin COMĂNESCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 20/27.02.2014 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind respingerea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Complexului 

Comercial ,,Aleea Castanilor,, 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi Raportul de specialitate 

al Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sectorul nr. 527/ 20.01.2014; 

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Ţinând cont de prevederile H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi 

servicii de piaţă în unele zone publice; 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.1, art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. unic – Nu se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului 

Comercial “Aleea Castanilor”. 

 

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

27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Jean Valentin COMĂNESCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 21/27.02.2014 
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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 completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 71/30.10.2008 prin care s-au 

aprobat tarife percepute de Direcţia de Administrare a Pieţelor Sector 4 pentru serviciile 

prestate şi folosirea domeniului public aflat în administrarea acesteia 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi Raportul de specialitate 

al Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sectorul nr. 7569/ 18.11.2013; 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare şi art. 282 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal al României cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 19 şi 20 alin. 2 litera d) din Ordonanţa Guvernului României 

nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 

şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 2 şi ale art. 81 alin. (2), lit. d) şi art. 81 alin. 3 din 

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

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 71/30.10.2008 

privind aprobarea tarifelor percepute de Direcţia de Administrare a Pieţelor Sector 4 pentru serviciile 

prestate şi folosirea domeniului public aflat în administrarea acesteia, conform Anexei ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia de Administrare a Pieţelor Sector 4 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

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

27.02.2014. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Jean Valentin COMĂNESCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 22/27.02.2014 

 

ANEXA  

la H.C.L. S 4 NR. 22/27.02.2014 

 

TARIFE PENTRU PARCAREA SITUATĂ ÎN LOCAŢIA PIAŢA PROGRESUL, AFLATĂ ÎN 

ADMINISTRAREA DIRECŢIEI DE ADMINISTRARE A PIEŢELOR SECTOR 4 

 

Nr. 

crt. 

Modul de utilizare a parcării U.M. Taxa în lei 

1. Prima oră de utilizare a parcării Loc/oră Gratuit 

 

2. Peste o oră de utilizare a parcării Loc/oră 2 lei 

 

3. Pentru utilizare cu abonament lunar Loc/lună 50 lei 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Jean Valentin COMĂNESCU 



117 

 

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 scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri a persoanelor fizice care 

beneficiază de ajutor social  în procent de 100% şi reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri 

şi terenuri pentru persoanele care au venituri lunare pe membru de familie mai mici decât 

salariu minim brut pe ţară. 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sector 4; 

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

Sector 4 nr.2174/10.02.2014;  

 Vâzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 286 alin.1, 2, 3 şi 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 

punctul 220 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 ; 

 În baza dispoziţiilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. „n” din Legea  nr.215/2001 a 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă scutirea în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri 

pentru persoanele care beneficiază de ajutor social.  

 Art. 2. Se aprobă reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi terenuri pentru persoanele care 

au venituri lunare pe membru de familie mai mici decât salariul minim brut pe ţară. 

 Art. 3. Scutirile/reducerile de impozit prevăzute la art. 1 şi 2 se acordă numai pentru locuinţa 

de la adresa  de domiciliu şi pentru terenul aferent acesteia. 

 Art. 4. Scutirile/reducerile prevăzute la art.1 şi art. 2 se acordă şi pentru bunurile comune ale 

soţilor, stabilite potrivit legii. 

 Art. 5. Prezenta hotărâre de consiliu se aplică pentru anul fiscal 2014 începând cu data 

01.01.2014. 

 Art. 6. Documentele care stau la baza acordării scutirii sunt cuprinse în anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 7. Secretarul sectorului 4 şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Jean Valentin COMĂNESCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 23/27.02.2014 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiilor tehnice şi planurilor TOPO- cadastrale pentru completarea 

şi delimitarea terenurilor pe care se află amplasat parcul “Lumea Copiilor” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Ţinând seama de Expunerea de Motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Analizând Referatul de Specialitate al Administraţiei Domeniului Public Sector 4 sub 

Nr.68/17.01.2014 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Referatul nr.1248/2013, al Administraţiei Domeniului Public Sector 4 aprobat de Primarul 

Sectorului 4; 

 Hotărârea nr.71/30.06.2010; Hotărârea nr.78/15.07.2010- (anexa 3); 

 În raport de memoriile tehnice întocmite de SC TOP EXPERT PROIECT SRL;  

 În temeiul O.G. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin legea nr. 3/2003. 

 În conformitate cu prevederile cuprinse în art. 45 alin.1 şi art. 81 alin. (2) lit. ,,f” din Legea nr. 

215/2001 modificată şi completată privind administraţia publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentaţiile tehnice şi planurile TOPO-cadastrale privind cele 6 ha de 

teren existente şi neîntabulate aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 4 

conform anexelor 1-3 ce fac parte integrantă din această hotărâre. 

Art.2. Se îmuputerniceşte Administraţia Domeniului Public Sector 4 să transmită 

documentaţiile şi planurile TOPO-cadastrale aprobate la art. 1 din prezenta către Primăria 

Municipiului Bucureşti – Direcţia Evidenţa Proprietăţii, în vederea rectificării intabulării iniţiale. 

Art.3 Secretarul Sectorului 4 şi Administraţia Domeniului Public Sector 4 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Jean Valentin COMĂNESCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 24/27.02.2014 
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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 

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 175/28.11.2013 privind 

aprobarea regulamentului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a 

domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a 

zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copiii din Sectorul 

4, a caietului de sarcini şi a contractului de delegare a gestiunii 

 

 Luând act de Referatul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 4 sub nr. 

P3.50/20.02.2014; 

 Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Văzând şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.175/28.11.2013; 

 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 al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 

nr.175/28.11.2013 privind aprobarea regulamentului de delegare a gestiunii serviciului public de 

administrare a domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumseţare 

a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copiii din Sectorul 4, a 

caietului de sarcini şi a contractului de delegare a gestiunii.  

 Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia Investiţii şi Achiziţii 

Publice 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 

27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Jean Valentin COMĂNESCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 25/27.02.2014 
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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 transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4 a spaţiului situat în str. Târgul Frumos nr. 24, Sector 4 şi înfiinţarea 

Centrului ,,Adăpostul de Noapte pentru Persoanele Adulte’’ de pe raza Sectorului 4 

 

Consiliul Local al sectorului 4: 

 Ţinând cont de referatul de specialitate nr. 269/25.02.2014 al Direcţiei Administrativă şi 

Patrimoniu, precum şi Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

 Luând în considerare Informarea nr. D/69/21.02.2014 a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 privind necesitatea soluţionării situaţiilor de urgenţă în care se 

pot găsi persoanele adulte fără adăpost de pe raza Sectorului 4;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.3 şi art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, a spaţiului situat în Strada 

Târgul Frumos, nr. 24, Sector 4, Bucureşti, compus din clădire în suprafaţă de 187 mp şi teren 

aferent în suprafaţă de 582 mp, conform Anexelor 1şi 1a, la prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu aceeaşi dată se aprobă înfiinţarea Centrului ,,Adăpostul de Noapte pentru 

Persoanele Adulte” de pe raza sectorului 4, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 4. 

 Art. 3 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 este împuternicită 

să întreprindă toate demersurile în vederea angajării de personal necesar funcţionării acestui 

obiectiv, după asigurarea fondurilor financiare necesare. 

 Art.4. Sumele aferente necesare finalizării Centrului „Adăpostul de Noapte pentru Perosanele 

Adulte” vor fi suportate de către Consiliul Local Sector 4 prin majorarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4. 
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 Art.5. Secretarul Sectorului 4, împreună cu direcţiile din aparatul de specialitate Sector 4 şi 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 prin compartimentele sale de 

specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

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

27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Jean Valentin COMĂNESCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 26/27.02.2014 
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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 transmiterea din administrarea Administraţiei Şcolilor, Liceelor, şi Grădiniţelor Sector 

4 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, a 

imobilului în suprafaţă de 712 mp (parter+etaj 1, 2, 3) şi a terenului aferent, situat în incinta 

Liceului Industrial „Dacia”, din strada Cap. Grigore Marin, nr. 42 – 44, Sector 4 Bucureşti şi 

înfiinţarea unui Cămin de Bătrâni 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

Având în vedere Referatul de Specialitate comun al Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi 

Grădiniţelor Sector 4 şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 

nr.D/70 /21.02.2014 şi Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

Ţinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

Luând în considerare Extrasul de Carte Funciară nr. 78580, emis de Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Bucureşti Sector 4, precum şi Încheierea Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Bucureşti Sector 4 nr. 433808/2011; 

Ţinând seama de dispoziţiile art.45 alin.(3) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.f) din Legea 

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

ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă transmiterea din administrarea Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor 

Sector 4, în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, a 

imobilului în suprafaţă de 712 mp. (parter+etaj 1, 2, 3) şi a terenului aferent, situate în incinta 

Liceului Industrial „Dacia”, din strada Cap. Grigore Marin, nr. 42 – 44, Sector 4, Bucureşti, 

conform Anexei 1, la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Predarea – primirea spaţiului descris la art.1, se va face pe baza de proces-verbal de 

predare-primire, în termen de 30 de zile de la data prezentei, între Administraţia Şcolilor, Liceelor şi 

Grădiniţelor Sector 4 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4. 

 Art. 3. În imobilul descris la art. 1 şi 2 se va organiza un Cămin de Bătrâni ce va funcţiona în 

subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4. 
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Art. 4. Sumele aferente demarării şi finalizării Centrului de Bătrâni vor fi suportate de către 

Consiliul Local Sector 4 prin majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4. 

Art. 5 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 este 

împuternicită să întreprindă toate demersurile în vederea angajării de personal necesar funcţionării 

acestui obiectiv, după asigurarea fondurilor financiare necesare. 

 Art. 6. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4, precum şi Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

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

27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Jean Valentin COMĂNESCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 27/27.02.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind înfiinţarea Clubului Seniorilor de pe teritoriul Sectorului 4, situat în Şos. Olteniţei nr. 

188, Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Luând în considerare Referatul de specialitate  nr. D/72/21.02.2014 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4; 

 Ţinând cont de Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(3) şi art.81 alin.(2) lit.n) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei se înfiinţează Clubul Seniorilor de pe raza Sectorului 4, 

situat în Şoseaua Olteniţei, nr. 188, Sector 4, Bucureşti . 

 Art.2. (1) Clubul menţionat la Art. 1 nu are personalitate juridică şi se află sub coordonarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4. 

(2) Activităţile care se vor desfăşura în cadrul Clubului Seniorilor se vor regăsi în detaliu 

în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al acestuia, ce va face parte integrantă din 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4 

 Art.3. Sumele aferente înfiinţării Clubului Seniorilor de pe raza Sectorului 4 vor fi suportate de 

către Consiliul Local Sector 4 prin majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4. 

 Art.4. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4, precum şi Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente- Electoral, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 



128 

 

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

27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Jean Valentin COMĂNESCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 28/27.02.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 

153/26.09.2013 privind înfiinţarea Centrului Multifuncţional de Sănătate „Sfânta Ana”, situat în 

strada Aliorului, nr. 6A 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.14/27.01.2005 de înfiinţare a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4, ca instituţie publică cu personalitate 

juridică, precum şi a HCLS4 nr. 153/26.09.2013 privind înfiinţarea Centrului Multifuncţional de 

Sănătate „Sfânta Ana”, situat în strada Aliorului, nr. 6A  

 Luând în considerare Referatul de specialitate nr. D/71/21.02.2014 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 şi Expunerea de Motive a Viceprimarului Sectorului 

4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

 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. (1) Începând cu data prezentei „Centrul Multifuncţional de Sănătate „Sfânta Ana’’ aflat în 

subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 îşi schimbă 

denumirea cât şi domeniul de activitate în „Centrul Multifuncţional de Sănătate şi Unităţi Protejate 

„Sfânta Ana’’. 

  (2) Activităţile care se vor desfăşura în cadrul centrului se vor regăsi în detaliu în 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al acestuia, ce va face parte integrantă din 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4. 

 Art.2. Sumele aferente implementării şi finalizării proiectului „Centrul Multifuncţional de 

Sănătate şi Unităţi Protejate „Sfânta Ana’’ vor fi suportate de către Consiliul Local Sector 4 prin 

majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4. 
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 Art.3. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4, precum şi Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente Electoral, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

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

27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Jean Valentin COMĂNESCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 29/27.02.2014 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  



132 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

SUMAR  

  

HOTĂRÂREA Nr.61/27.02.2014. privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 

6 al municipiului Bucureşti pe anul 2013……………………………………………………………………………………… 

 

133 

HOTĂRÂREA Nr.62/27.02.2014 privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 

al municipiului Bucureşti pe anul 2014…………………………………………………………………………………………. 

 

135 

HOTĂRÂREA Nr.63/27.02.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru reabilitarea termică şi 

obţinerea finanţării a 10  imobile de locuinţe incluse în Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 ”Sprijinirea 

dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”…………………………………………………………………… 

 

 

137 

HOTĂRÂREA Nr.64/27.02.2014 privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de 

investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada NERA” …………………………………………………………………………. 

 

139 

HOTĂRÂREA Nr.65/27.02.2014 privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de 

investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada NICOLAE FILIMON” ……………………………………………………….. 

 

140 

HOTĂRÂREA Nr.66/27.02.2014 pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 

31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Grădiniţa particulară ,,David Center” la unităţi de învăţământ 

particulare………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

141 

  

  

  

  

  

  

  

 
  



133 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli 

al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2013 

 

          Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice şi Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

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

completările ulterioare, ale Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, ale Deciziei nr. 

3737/13.12.2013 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate, ale Deciziei nr. 34/15.01.2013 privind repartizarea cotelor 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2013, precum şi 

prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 107/11.12.2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare, pentru 

modificarea alin. (1), (4), (5), şi (6), ale art. 37 din O.U.G. nr. 99/2013 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2013; 

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

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

Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

   Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2013 în sumă de 724.679 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 715.994 mii lei la 

venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 2. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 

2013, în sumă de 119.073 mii lei, conform Anexei nr. II, ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2, 

1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

             Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2013, în sumă de 27.149 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. 
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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. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

  

Nr.: 61 

Data: 27.02.2014                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli 

al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014 

 

          Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice şi Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

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

completările ulterioare, ale Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, ale Hotărârii nr. 

3456/21.01.2014 a C.A.I.L., privind  aprobarea majorării plafonului pentru efectuarea de trageri din 

finanţare rambursabilă, ale Hotărârii  nr. 3502/19.02.2014 a C.A.I.L., privind contractarea unei 

finanţări rambursabile precum şi prevederile O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului 

naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală; 

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

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

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2014 în sumă de 935.103,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 915.552,00 mii lei 

la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

             Art. 2. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 

2014, în sumă de 105.000,00 mii lei credite interne, conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 

11/03 cu Anexele 2, 1 şi 1a, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art. 3. 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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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 62 

Data: 27.02.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru reabilitarea termică 

şi obţinerea finanţării a 10  imobile de locuinţe incluse în Programul Operaţional  

Regional 2007-2013, Axa 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile 

a oraşelor – poli urbani de creştere” 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

        

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă documentaţia tehnico-economică pentru reabilitarea termică a 10 

imobile de locuinţe, conform Anexelor nr. 1-10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Lista imobilelor menţionate la alineatul (1) este cea prevăzută în Anexa A, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

  

Nr.: 63  

Data: 27.02.2014                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada NERA” 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Ţinând seama de raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii.  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6. 

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

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. i), precum şi art. 45 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 

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

Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea documentaţiei tehnico-economică a obiectivului de investiţii 

“Reabilitare sistem rutier, strada NERA” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în 

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

Art. 2. Celelalte articole ale prezentei hotărâri rămân neschimbate. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 64 

Data:27.02.2014 

 

 

*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. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada NICOLAE FILIMON” 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Ţinând seama de raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii.  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6. 

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

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. i), precum şi art. 45 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 

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

Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea documentaţiei tehnico-economică a obiectivului de investiţii 

“Reabilitare sistem rutier, strada NICOLAE FILIMON” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, 

prezentaţi în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 litera C 

cheltuieli pentru elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii.        

            Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Investiţii şi Direcţia Economică 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 65 

Data:27.02.2014 

 

*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. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru 

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Grădiniţa particulară ,,David Center” la unităţi 

de învăţământ particulare 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei 

Naţionale, a adresei Grădiniţei particulare ,,David Center” cu nr. 2 din data de 05.02.2014 

înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 787 din data de 07.02.2014 şi a Ordinului 

Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5477 din data de 15.11.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

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

Consiliul  Local  al Sectorului  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică şi se completează Anexa  la H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 

pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe 

raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 – 2014 la unităţi de învăţământ particulare 

cu Grădiniţa particulară ,,David Center” cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Ion Nonna Otescu nr. 

2A, Sector 6. 

 Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2013 – 2014 rămân neschimbate.  

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

  

Nr.: 66 

Data: 27.02.2014                                                                                 
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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 Continuării Conformităţii 

Nivelului de Serviciu A7 – Randamentul Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă 

 

Având în vedere: 

- Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A7 – Randamentul 

Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă, transmis de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu 

scrisoarea nr.14007174/20.01.2014 şi înregistrat la AMRSP cu nr. 112 / 20.01.2014; 

- Referatul nr. 219/05.02.2014 - privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A7 - 

Randamentul Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de 

către Directorul Servicii al AMRSP; 

Ţinând cont de: 

-prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

-prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune; 

- Raportul Comisiei de Experţi din noiembrie 2005, privind stabilirea Nivelului Standardului de Bază 

precum şi a unor măsuri privind îmbunătăţirea modalităţii de evaluare a NS A7; 

- Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr. 12 / 30.03.2006 - privind punerea în aplicare a 

recomandărilor şi Deciziei Comisiei de Experţi cu privire la Nivelul Standardului de Bază pentru 

Nivelul de Serviciu  A7 – Volumul apei facturate ca procentaj din volumul apei produse; 

- HCGMB nr. 147/2006 privind aprobarea Actului Adiţional 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; 

- prevederile art.1.4, cap.VIII din Actul Adiţional nr. 6 / 2009 la Contractul de Concesiune aprobat 

prin HCGMB nr. 358 / 2009; 

- prevederile art.17. Modificarea Nivelului de Serviciu „Volumul apei facturate ca procentaj din 

volumul apei produse” din Actul Adiţional nr. 10/2013 la Contractul de Concesiune aprobat prin 

HCGMB nr. 245/2013; 
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Având în vedere Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr.29/2010 privind privind aprobarea tipurilor 

de Excluderi Admisibile pentru Nivelul de Serviciu A7 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

1/2011,nr. 2/2012 şi nr. 2/2013;  

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 / 2009 şi completat prin prevederile Actului Adiţional la Statut aprobat 

prin HCGMB nr.112 / 2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A7 – 

Randamentul sistemului de alimentare cu apă potabilă, pentru perioada 01.01.2013÷ 

31.12.2013, 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 SC Apa Nova Bucureşti SA sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea punctului de vedere al AMRSP privind aprobarea 

Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii.  

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Adrian CRISTEA 

 

 

 

 

Bucureşti 

Nr. 3/10.02.2014 

 

 

 

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

 

 

http://www.pmb.ro/

