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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

DISPOZIŢIE  

Nr. 21 din 10.01.2014 

 

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

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

pentru trimestrul I 2014 

 

 Având în vedere referatul Direcţiei Venituri nr. 16087/12.12.2013; 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE: 

 

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

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

-0,29% faţă de cel aferent trimestrului IV 2013, potrivit anexei care face parte integrantă din 

dispoziţie. 

  

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

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

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

indexare aferent trimestrului I 2014. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TOMA TUDOR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

Direcţia Generală Economică 

Direcţia Venituri 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA NR. 21 DIN 10.01.2014 A PRIMARULUI GENERAL 

PRIVIND INDEXAREA CHIRIILOR PENTRU SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE 

LOCUINŢĂ AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, PENTRU TRIMESTRUL I 

 

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

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

General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul I 2014 este de -0,29% faţă de nivelul chiriilor 

stabilite în trimestrul IV 2013 potrivit următorului calcul : 

 

 

 

Număr 

curent 

Indicele preţurilor de consum pentru luna 

Septembrie -2013 faţă de August -2013 

Indicele preţurilor de consum pentru 

luna Octombrie-2013 

faţă de Septembrie-2013 

Indicele preţurilor de consum 

pentru luna Noiembrie - 2013 

faţă de octombrie-2013 

 

1. 

 

99,43 

 

100,29 

 

99,99 

 

 

 

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

 

 99,43%x100,29%x99,99%=99,71% – 100% =-0,29% 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 
 

 

DISPOZIŢIE  

Nr. 32 din 14.01.2014 
 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - 

Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 58/10.01.2014; 

 În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementui instituţiiior publice de 

cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009 şi O.U.G. nr. 68/2013 pentru 

modificarea şi completarea OUG nr. 189/2008, precum şi ale prevederilor 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; 

 Ţinând cont de prevederile DPG nr. 1107/21.10.2013 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a concursului de management şi de soluţionare a contestaţiilor 

pentru instituţiile publice de cultură de interes local al municipiului Bucureşti: Biblioteca 

Metropolitană Bucureşti, Muzeul Naţional al Literaturii Române şi Muzeul Municipiului 

Bucureşti şi de prevederile HCGMB nr. nr. 305/2013 privind punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de Urgenţă 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 la aparatul de specialitate al Primarului General, aparatul 

permanent de lucru al CGMB şi la serviciile/instituţiile publice de interes local ale 

Municipiului Bucureşti - Anexa 16 b; 

 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 modifică Anexa la Dispoziţia Primarului General nr. 1363/21.12.2013, conform 

conţinutului Anexei* la prezenta dispoziţie. 

 Art. 2 Restul prevederilor DPG nr. 1363/21.12.2013 rămân neschimbate. 
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 Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Cultură, Sport, Turism şi Muzeul Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, care se comunică şi Direcţiei 

Managementul Resurselor Umane. 

 

 
 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

Primar General 
 

DISPOZIŢIE  

Nr. 33 din 14.01.2014 
 

Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - 

Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 59/10.01.2014; 

În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009 şi O.U.G. nr. 68/2013 pentru 

modificarea şi completarea OUG nr. 189/2008, precum şi ale prevederilor 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: 

Ţinând cont de prevederile DPG nr. 1107/21.10.2013 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a concursului de management şi de soluţionare a contestaţiilor 

pentru instituţiile publice de cultură de interes local al municipiului Bucureşti: Biblioteca 

Metropolitană Bucureşti, Muzeul Naţional al Literaturii Române şi Muzeul Municipiului 

Bucureşti şi de prevederile HCGMB nr. nr. 305/2013 privind punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de Urgenţă 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 la aparatul de specialitate al Primarului General, aparatul 

permanent de lucru al CGMB şi la serviciile/instituţiile publice de interes local ale 

Municipiului Bucureşti - Anexa 24 b; 

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 modifică Anexa la Dispoziţia Primarului General nr. 1362/21.12.2013, conform 

conţinutului Anexei* la prezenta dispoziţie. 

Art. 2 Restul prevederilor DPG nr. 1362/21.12.2013 rămân neschimbate. 
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Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Cultură, Sport, Turism şi Muzeul Naţional al 

Literaturii Române vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, care se comunică şi 

Direcţiei Managementul Resurselor Umane. 

 
 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

  

http://www.pmb.ro/


9 

 

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

DISPOZIŢIE  

Nr.:51 din 20.01.2014 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi investiţii - Direcţia 

Cultură, Sport, Turism nr. 82/16.01.2014 ; 

 În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009 şi O.U.G. nr. 68/2013 pentru 

modificarea şi completarea OUG nr. 189/2008, precum şi ale prevederilor 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; 

 Ţinând cont de prevederile DPG nr. 996/18.09.2013, privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a concursului de management şi de soluţionare a contestaţiilor 

pentru instituţiile publice de cultură de interes local al municipiului Bucureşti: Teatrul 

Evreiesc de Stat, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Excelsior, Opera Comică pentru Copii şi de 

prevederile HCGMB nr. nr. 305/2013 privind punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

Urgenţă 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 la aparatul de specialitate al Primarului General, aparatul permanent de lucru al 

CGMB şi la serviciile/instituţiile publice de interes local ale Municipiului Bucureşti - Anexa 

27b; 

 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 modifică Anexa la Dispoziţia Primarului General nr. 1359/18.12.2013, conform 

conţinutului Anexei* Ia prezenta dispoziţie. 
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 Art. 2 Restul prevederilor DPG nr. 1359/18.12.2013 rămân neschimbate. 

 Art. 3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Cultură, Sport, Turism şi Teatrul Excelsior vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, care se comunică şi Direcţiei Managementul 

Resurselor Umane. 
 

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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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

DISPOZIŢIE  

Nr. :52 din 20.01.2014 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - 

Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism nr. 81/16.01.2014; 

 În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementui instituţiiior publice de 

cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009 şi O.U.G. nr. 68/2013 pentru 

modificarea şi completarea OUG nr. 189/2008, precum şi ale prevederilor 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; 

 Ţinând cont de prevederile DPG nr. 996/18.09.2013 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a concursului de management şi de soluţionare a contestaţiilor 

pentru instituţiile publice de cultură de interes local al municipiului Bucureşti: Teatrul 

Evreiesc de Stat, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Excelsior, Opera Comică pentru Copii şi de 

prevederile HCGMB nr. nr. 305/2013 privind punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

Urgenţă 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 la aparatul de specialitate al Primarului General, aparatul permanent de lucru al 

CGMB şi la serviciile/instituţiile publice de interes local ale Municipiului Bucureşti - Anexa 14 

b; 

 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 modifică Anexa la Dispoziţia Primarului General nr. 1358/18.12.2013, conform 

conţinutului Anexei* la prezenta dispoziţie. 
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 Art. 2 Restul prevederilor DPG nr. 1358/18.12.2013 rămân neschimbate. 

 Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Cultură, Sport, Turism şi Opera Comică pentru 

Copii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, care se comunică şi Direcţiei 

Managementul Resurselor Umane. 
 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

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

 Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 96 din 30.01.2014 

 

 Având în vedere Referatul de Specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

 În conformitate cu HCGMB 206/2013 pentru modificarea HCLMB 16/1994 privind aprobarea 

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură ( tehnico 

- edilitare şi stradale) de pe teritoriul municipiului Bucureşti”
 

 Ţinând seama de dispoziţiile art. 68 (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE 

 

 Art. 1 În aplicarea prevederilor art. 20 (1) din HCGMB 206/2013 pentru modificarea HCLMB 

16/1994 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor 

de infrastructură (tehnico - edilitare şi stradale) de pe teritoriul municipiului Bucureşti", începând cu 

data prezentei dispoziţii se stabilesc documentele necesare atestării calităţii de constructor de 

drumuri de către Primăria Municipiului Bucureşti prin Direcţia Utilităţi Publice. 

 Art. 2 Anexa 1* - Documente necesare atestării calităţii de constructor de drumuri;  

    Anexa 2* - Declaraţie tip pe propria răspundere; 

   Anexa 3* - Atestare pentru prestări servicii de refacere zone afectate de lucrări tehnico-

edilitare pe teritoriul municipiului Bucureşti;  

 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 Art. 3 (1) Atestarea calităţii de constructor de drumuri se va face anual. Inspectorii Direcţiei 

Utilităţi Publice vor monitoriza aducerea la starea iniţială a zonelor afectate de lucrările tehnico-

edilitare, comportarea lor în exploatare, abaterile tehnologice şi respectarea prevederilor Autorizaţiei 

de Construire, respectiv a Atestatului. De asemenea, se va verifica dacă lucrările sunt executate de 

titularul Atestatului. 

 (2) În cazul în care se vor constata nereguli atestarea poate fi retrasă. 

 Art. 4 Direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de 



14 

 

Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, Administraţia Străzilor, primăriile sectoarelor 1-6 

Bucureşti, A.D.P.- urile de sector, R.A.T.B., S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A., R.A.D.E.T., S.C. 

DISTRIGAZ SUD REŢELE SRL, SC ROMTELECOM SA, S.C. ENEL Distribuţie Muntenia S.A., S.C. 

METROREX S.A., SC Luxten Lighting Company SA, SC Netcity Telecom SA, S.C. Electrocentrale 

Bucureşti SA vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. SORIN MIRCEA OPRESCU 

  

 SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind repartizarea pe sectoarele municipiului Bucureşti a sumelor din cotele defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din 

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

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

necesită cofinanţare locală pe anul 2014 

 

 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 art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Din sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

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

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

vechimii arieratelor şi/sau pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de 

infrastructură ce necesită cofinanţare locală, astfel: 

 Sectorul 1: 11.100,00 mii lei  

 Sectorul 2: 6.245,00 mii lei  

 Sectorul 3: 20.000,00 mii lei  

 Sectorul 4: 15.500,00 mii lei  

 Sectorul 5: 20.000,00 mii lei  

 Sectorul 6: 19.645,00 mii lei. 

 Art.2 Repartizarea sumelor aprobate la art. 1 pentru achitarea arieratelor şi/sau pentru 

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

cofinanţare locală se stabileşte la nivelul fiecărui sector în parte. 

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

Municipiului Bucureşti, Prefectului Municipiului Bucureşti şi Consiliilor sectoarelor municipiului 

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

Bucureşti din data de 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.01.2014 

Nr. 1 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea situaţiilor financiare centralizate ale  

Municipiului Bucureşti - activitatea proprie - pe anul 2012 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

proprie - pe anul 2012, conform anexelor nr. 1* - nr. 31* care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.01.2014 

Nr. 2 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Bucureşti pe anul 2012, conform anexelor nr. 1* - nr. 8* care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.01.2014 

Nr. 3 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind prelungirea contractului de închiriere 

 încheiat în baza Hotărârii C.G.M.B. nr. 352/2009  

pentru imobilul situat în  

Splaiul Independenţei nr. 291-293, sector 6, Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Juridic; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul 

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

 Ţinând seama de prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 352/22.10.2009 privind aprobarea contractului de închiriere a imobilului 

situat în Splaiul Independenţei nr. 291-293, sector 6, Bucureşti; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 200/29.11.2012 privind prelungirea contractului de închiriere aprobat 

prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 352/22.10.2009; 

 În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. h) şi art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) 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 prelungirea contractului de închiriere încheiat în baza Hotărârii C.G.M.B. 

nr. 352/2009 cu modificările ulterioare, pentru imobilul situat în Splaiul Independenţei nr. 291-

293, sector 6, Bucureşti, până la data de 01.10.2014. 

 Art.2 Primarul General va prezenta Consiliului General al Municipiului Bucureşti rapoarte 

de etapă privind situaţia contractuală, respectiv a realizării art. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 

299/10.12.2013. 
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 Art.3 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. 

 

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

Bucureşti din data de 30.01.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.01.2014 

Nr. 4 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acceptarea cererii Guvernului României pentru trecerea locuinţelor pentru tineri, destinate 

închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, din proprietatea publică a 

municipiului Bucureşti în proprietatea publică a statului 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de: 

- Cererea Guvernului României nr. 20/2176/D.N.A. din 23.03.2010, transmisă Consiliului Local al 

Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti însoţită de Nota referitoare la acţiunile necesare pentru 

modificarea regimului juridic al locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în vederea creării 

cadrului legal pentru vânzarea acestora către titularii contractelor de închiriere; 

- Solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe nr.12580/12.08.2013;  

- Solicitările nr.137/09.01.2014 şi nr. 373/20.01.2014 ale Primăriei Sectorului 3; 

- Hotărârea C.G.M.B. nr. 313/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor situate în 

Şos. Gării Căţelu nr. 170B, Aleea Cioplea nr. 4, Aleea Cioplea nr. 3-5 şi Str. Alexander Von 

Humboldt nr. 3, sector 3; 

 În conformitate cu prevederile: 

-Art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

 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 Se acceptă cererea Guvernului României privind trecerea blocurilor de locuinţe 

situate în sectorul 3, Şos. Gării Căţelu nr. 170 B, Aleea Cioplea nr. 4, Aleea Cioplea nr. 3-5 şi Str. 

Alexander Von Humboldt nr. 3, identificate conform anexei nr. 1, din proprietatea publică a 
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municipiului Bucureşti în proprietatea publică a statului, în vederea trecerii acestora în 

proprietatea privată a statului conform prevederilor legii organice. 

 Art.2 Blocurile de locuinţe prevăzute la art. 1 rămân în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, în vederea vânzării locuinţelor către cei în drept, la cererea 

acestora, în condiţiile legii. 

 Art.3 Locuinţele prevăzute la art. 1, pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare 

în condiţiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere, sau cele vacante se 

administrează în continuare ca locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. 

 Art.4. Terenurile aferente blocurilor de locuinţe prevăzute la art. 1, având elementele de 

identificare prezentate în anexa nr. 2, trec în proprietatea privată a municipiului Bucureşti şi în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, pentru a se asigura 

regimul juridic necesar atribuirii lui către beneficiarii locuinţelor în condiţiile prevăzute de lege, 

odată cu vânzarea-cumpararea apartamentelor. 

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

 Art.6 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României 

prin grija Secretarului General al Municipiului Bucureşti. 

 Art.7 Primarul General, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, Secretarul 

General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

 

Bucureşti, 30.01.2014 

Nr.5  
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Anexa nr. 1 

La HCGMB nr.5/30.01.2014 

DATELE DE IDENTIFICARE 

a blocurilor de locuinţe care se transmite din domeniul public al Municipiului Bucureşti în 

domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 Bucureşti 

 

Nr. 

crt 

Denumirea construcţiei, 

adresa imobilului 

Persoana 

juridică de la 

care se 

transmite 

construcţia 

Persoana 

juridică la 

care se 

transmite 

construcţia 

Caracteristicile tehnice ale construcţiilor 

ale imobilelor 

1 2 

 

 

3 4 5 

1 Şos. Gării Căţelu nr. 

170B, sector 3,  

Bucureşti – Cămin 3 

 

Municipiul 

Bucureşti 

Statul 

Român 

Aria construită = 516,51 mp 

Aria desfăşurată construită = 2679,21 mp. 

Regim înălţime = S+P+4E 

Număr apartamente = 45 

Valoarea de inventar = 4.843.273 lei 

2 Şos. Gării Căţelu nr. 

170B. sector 3, 

Bucureşti - Cămin 4 

Municipiul 

Bucureşti 

Statul 

Român 

Aria construită = 517,62 mp 

Aria desfăşurată construită = 2679.21 mp. 

Regim înălţime = S+P+4E 

Număr apartamente = 45 

Valoarea de inventar = 4.843.273 lei 

 

 

 

 

 

Număr apartamente = 45 

Valoarea de inventar = 4.843.273 lei 

3 Aleea Cioplea nr. 4, 

Bloc 2, sector 3, 

Bucureşti 

Municipiul 

Bucureşti 

Statul 

Român 

Aria construită = 552.20 mp 

Aria desfăşurată construită = 2776,00 mp. 

Regim înălţime = S+P+4E 

Număr apartamente = 50 

Valoarea de inventar = 4.330.738 lei 

4. Aleea Cioplea nr. 3-5, 

sector 3, Bucureşti - 

Cămin 1 

Municipiul 

Bucureşti 

Statul 

Român 

Aria construită = 527,00 mp 

Aria desfăşurată construită = 2573,75 mp. 

Regim înălţime = S+P+4E 

Număr apartamente = 45 

Valoarea de inventar = 4.272.049 lei 

5. Aleea Cioplea nr. 3-5, 

sector 3, Bucureşti - 

Cămin 2 

Municipiul 

Bucureşti 

Statul 

Român 

Aria construită = 527,00 mp 

Aria desfăşurată construită = 2573,75 mp. 

Regim înălţime = S+P+4E 

Număr apartamente = 45 

Valoarea de inventar = 4.272.049 lei 
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6. Str. Alexander von 

Humbold nr. 3. sector 3. 

Bucureşti 

Municipiul 

Bucureşti 

Statul 

Român 

Aria construită = 823,00 mp 

Aria desfăşurată construită = 4493,00 mp. 

Regim înălţime = P+4E 

Număr apartamente = 62 

Valoarea de inventar = 9.413.943lei 

 

 

Anexa nr.2  

LA HCGMB nr. 5/30.01.2014 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

a terenurilor ce trec în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti şi în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 3 Bucureşti 

 

 

Nr. crt. 

 

 

 

 

 

 

Adresa terenului 

 

Suprafaţă imobil 

 1 

1 

2 

2 

4 

4 1. Şos. Gării Căţelul nr. 170B, sector 3, 

Bucureşti – Cămin 3 

 

Bucureşti-Cămin 3 Bucureşti - Cămin 

3 

1291,00 mp 

2. Şos. Gării Căţelul nr. 170B, sector 3, 

Bucureşti – Cămin 4 

 

 

 

 Bucureşti - Cămin 4 

1291,00 mp 

3. Aleea Cioplea nr. 4, Bloc 2, sector 3, 

Bucureşti 

1430,00 mp 

4. Aleea Cioplea nr. 3-5, sector 3, 

Bucureşti - Cămin 1 şi 2 

1312,00 mp 

5. Str. Alexander von Humbold nr. 3, 

sector 3, Bucureşti 

1480,00 mp 
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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 

transmiterea unor imobile din proprietatea privată a statului şi administrarea Regiei Autonome 

„Administraţia Protocolului de Stat" în folosinţa municipiului Bucureşti prin Administraţia Fondului 

Imobiliar 

 

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

raportul comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu şi Administraţia Fondului Imobiliar; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin. (1) din Legea 

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri privind transmiterea unor 

imobile din proprietatea privată a statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia 

Protocolului de Stat" în folosinţa municipiului Bucureşti prin Administraţia Fondului Imobiliar. 

 Art.2 Predarea imobilelor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol. 

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

prin grija secretarului general al municipiului Bucureşti. 

 Art.4 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 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.01.2014 

Nr. 6 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile de pe raza  

administrativ - teritorială a Municipiului Bucureşti 
 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 120 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 declară ca bunuri aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti imobilele 

având datele de identificare prevăzute în anexă şi în planurile topografice* scara 1:500, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti se modifică în mod corespunzător. 

 Art.3 Imobilele prevăzute la art. 1 se vor înscrie în Cartea Funciară Specială a Municipiului 

Bucureşti, prin grija Direcţiei Patrimoniu. 

 Art.4 Primarul General, prin direcţiile 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 din data de 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

 

Bucureşti, 30.01.2014 

Nr. 7 

*Anexele pot fi studiate 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 înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunurilor ce fac obiectul 

Certificatului de vacanţă succesorală nr. 25/25.10.2013 şi transmiterea acestora în administrarea 

Administraţiei Fondului Imobiliar, respectiv a Direcţiei Generale Economice - Serviciul Suport 

Tehnico Administrativ 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului general al municipiului Bucureşti şi 

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 1.138 din Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare 

a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1), alin. (2) şi art. 

123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se înscriu în domeniul privat al Municipiului Bucureşti bunurile ce fac obiectul 

Certificatului de moştenitor şi de vacanţă succesorală nr. 25/25.10.2013 prevăzute în anexele 1 

şi 2 la prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se transmite în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut 

în anexa nr. 1. 

 Art.3 Se transmit în administrarea Direcţiei Generale Economice -Serviciul Suport Tehnico 

Administrativ bunurile mobile prevăzute în anexa nr. 1 

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

încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor notariale 

pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea 

acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului 

Imobiliar, respectiv Direcţia Generală Economică - Serviciul Suport Tehnico Administrativ. 

 Art.5 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 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 din data de 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.01.2014 

Nr. 8 

Anexa  nr.1  

la HCGMB NR 8/30.01.2014 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL 

ce face obiectul Certificatului de moştenitor şi de vacanţă succesorală 

nr. 25/25.10.2013 

Nr. crt. Amplasament imobil Elemente identificare Destinaţie 

1 Bucureşti, Str. Voroneţ (fosta 

Intr. Arenei) nr. 22, bl. 3, sc. B, 

parter, sector 3 

Suprafaţă utilă = 28,41 mp. Domeniul privat 

ANEXA nr. 2  

La HCGMB NR. 8/30.01.2014 

BUNURILOR MOBILE 

ce fac obiectul Certificatului de moştenitor şi de vacanţă succesorală 

nr. 25/25.10.2013 

 

1. sufragerie: 2 fotolii deteriorate, o canapea degradată, o masă, 3 scaune degradate, o vitrină, 

o servantă, o măsuţă, 4 tablouri, o icoană, un TV NEI, un tablou, veselă, o lampă, o vază, un set 

serviciu cafea, un set pahare roşii, un set pahare incolore, şase bibelouri, o vază albastră, o 

decoraţiune lemn, o lustră cu un bec; 

2. dormitor: un frigider defect, un şifonier cu trei uşi, un pat, patru tablouri, o noptieră, o măsuţă 

cu oglindă, o aerotermă electrică, două scaune, o maşină de spălat, un tranzistor, patru 

geamantane, două valize, şaisprezece cărţi, o casetă lemn, două table şah, o lustră cu două 

braţe, un uscător de păr; 

3. bucătărie: un aragaz cu două ochiuri, un dulap bucătărie, un serviciu bucătărie, un set de 

tacâmuri; 

4. hol: un cuier, o lustră cu un bec, un lanţ de culoare galbenă, două broşe pietre albe. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aderarea Municipiului Bucureşti la Asociaţia municipiilor pentru dezvoltarea şi 

promovarea produselor organice „Citta del' Bio" 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Implementare Politici Publice; 

 Văzând 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; 

 Luând în considerare adresa Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-1/165/16.01.2014, 

adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 4281/30.01.2014 şi adresa 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 79174/23.01.2014; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), 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 aderarea Municipiului Bucureşti la Asociaţia municipiilor pentru 

dezvoltarea şi promovarea produselor organice ,,Citta del' Bio" începând cu anul 2014. 

 Art.2 Se aprobă cuantumul cotizaţiei anuale în sumă de 600 euro aferent calităţii de 

membru cu drepturi depline a Municipiului Bucureşti la Asociaţia municipiilor pentru dezvoltarea 

şi promovarea produselor organice ,,Citta del' Bio" şi plata acesteia începând cu anul 2014. 

 Art.3 Cotele aferente cotizaţiilor anuale vor fi incluse în bugetele anuale ale Municipiului 

Bucureşti. 

 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 din data de 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.01.2014 

Nr.9  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea membrilor supleanţi din cadrul Consiliilor de administraţie ale spitalelor 

publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, numiţi de Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti prin Hotărârile CGMB nr.65-94/2013, să facă parte din Comisiile de contestaţii 

constituite în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea funcţiei de manager, conform 

Ordinului M.S. nr.1082/2010 
 

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

Direcţiei Juridic; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârile C.G.M.B. nr. 65-94/26.03.2013; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1082/2010 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea 

funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului 

Sănătăţii; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) 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 împuternicesc membrii supleanţi din cadrul Consiliilor de administraţie ale 

spitalelor publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, numiţi de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti prin Hotărârile C.G.M.B. nr. 65-94/26.03.2013, să facă parte din Comisiile 

de contestaţii constituite în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea funcţiei de 

manager, conform Ordinului M.S. nr. 1082/2010. 

 Art.2 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 din data de 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 
 

Bucureşti, 30 .01. 2014 

Nr. 10 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti pentru 

asocierea cu Municipiul Craiova, Judeţul Dolj 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

lit. p), 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 împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti să se 

asocieze cu Municipiul Craiova, Judeţul Dolj în vederea promovării unor interese comune şi a 

înfrăţirii celor două administraţii locale. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.01 2014 

Nr.11 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţie pentru execuţia lucrărilor de consolidare la imobilul situat în str. Blănari nr. 2, sector 3 

 

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

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

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului 

Bucureşti nr. 83/16.10.2013; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, 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 documentaţiei de avizare a lucrărilor 

de intervenţie pentru consolidarea imobilului situat în str. Blănari nr. 2, sector 3, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Finanţarea investiţiei se asigură din transferuri de la bugetul local pentru spaţiile 

aflate în administrarea C.G.M.B. - A.F.I. şi din sursele proprii ale proprietarului spaţiului cu altă 

destinaţie decât cea de locuit - S.C. CULJEN IMPEX S.R.L. 

 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 din data de 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.01.2014 

Nr.12 

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

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţie pentru execuţia lucrărilor de consolidare la imobilul situat în str. Blănari nr, 8, sector 3 

 

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

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

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului 

Bucureşti nr. 74/17.12.2012; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, 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 documentaţiei de avizare a lucrărilor 

de intervenţie pentru consolidarea imobilului situat în str. Blănari nr. 8, sector 3, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Finanţarea investiţiei se asigură din transferuri de la bugetul local pentru spaţiile 

aflate în administrarea C.G.M.B. - A.F.I. şi din sursele proprii ale proprietarului spaţiului cu altă 

destinaţie decât cea de locuit -S.C. ROM GEMENI TURISM S.R.L. 

 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 din data de 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30 .01.2014 

Nr.13 

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

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire deversor 

pentru ape mari din colectorul A3 în râul Dâmboviţa" 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului GeneraI 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 economice, buget, finanţe şi 

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

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

nr. 48/26.06.2012 şi avizul Comisiei Tehnico-Economice a S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. nr. 

43/27.04.2012; 

 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 indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire 

deversor pentru ape mari din colectorul A3 în râul Dâmboviţa", conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Finanţarea investiţiei se va face din fonduri nerambursabile externe de la instituţii 

financiare internaţionale şi din alocaţii de la bugetul local al Municipiului Bucureşti pentru partea de 

cofinanţare, în condiţiile 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 SA, 

privind nivelele de servicii şi a clauzei 5.2 din Partea a IV-a din Caietul 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 din data de 30.01.2014. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30 .01. 2014 

Nr.14 

ANEXA LA HCGMB nr. 14/30.01.2014 

  

 Obiectivul de investiţii: "Construire deversor pentru ape mari din colectorul A3 în râul 

Dâmboviţa" 

 

Nr 

crt 

Denumire Indicator MONEDA VALOARE 

     

1 -Valoarea totală a investiţiei (INV), inclusiv TVA, ACTUALIZATĂ pe 

baza indicelui preturilor de consum - IPC  

( octombrie 2011 - iunie 2013) =107,82% 

din care: 

-construcţii montaj (C+M)  

Mii lei  

 

 

 

Mii lei 

19.382,558  

 

 

 

16.418,322 

i 2 Eşalonarea investitiei (INV /C+M)   

 Anul I 

Valoarea totală a investiţiei (INV), exclusiv TVA  

Constructii-montaj (C+M) 

 

Mii lei  

Mii Iei 

 

5.764,135  

4.437,417 

 Anul II 

Valoarea totala a investiţiei (INV), exclusiv TVA  

Constructii-montaj (C+M) 

 

Mii lei  

Mii Iei 

 

9.184,730  

8.209,922 

 

Nr 

crt 

Denumire Indicator U.M. CANTIT. 

1 Durata estimată de realizare a lucrărilor de investiţii Luni 24 

2 Capacităţi 

2.1 Reabilitarea vechiului colector A3 m 2.200 

2.2 Realizare camera de vane la intersecţia cu noul colector A3                                      buc 1 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea municipiului Bucureşti în proiectul „Dezvoltarea şi dotarea cu echipamente a 

bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Bucureşti - Ilfov" (ISU 3) 

 

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

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

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Programului Operaţional Regional (POR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 

3470/12.07.2007. 

- Ghidului Solicitantului pentru "Programul Operaţional Regional 2007-2013"(POR), Axa prioritară 3, 

"Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.3: "Îmbunătăţirea dotării cu 

echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă"; 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 8 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 participarea municipiului Bucureşti, ca membru asociat al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti - Ilfov, în managementul şi implementarea proiectului 

,,Dezvoltarea şi dotarea cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 

urgenţă în regiunea Bucureşti - Ilfov" în valoare totală de 17.877.317,08 lei. 

 Art.2 Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Bucureşti prin alocarea, din bugetul 

municipiului Bucureşti, a fondurilor necesare pentru cofinanţarea proiectului menţionat la art 1, în 

valoare de 173.017,68 lei reprezentând cota de 60% aferentă municipiului Bucureşti din totalul de 

2% cheltuieli eligibile, aşa cum sunt acestea prevăzute în anexa nr. 1*.  

 Art.3 Se aprobă alocarea din bugetul municipiului Bucureşti, conform cotei de participare de 

60% stabilită în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Bucureşti - Ilfov, a fondurilor 

necesare pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile, inclusiv costurile conexe, reprezentând 60% din 

totalul costurilor neeligibile şi suplimentare. 
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 Art.4 Se aprobă asigurarea a 60% din resursele financiare implementării optime a proiectului, 

pentru achiziţionarea echipamentelor prevăzute în anexa nr. 2, în condiţiile rambursării/decontării 

ulterioare a cheltuielilor din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), urmând ca restul de 

40% sa fie asigurat de către judeţul Ilfov. 

 Art.5 (1) Resursele financiare menţionate la articolele anterioare vor fi puse la dispoziţia 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti - Ilfov (ADIBI) astfel încât aceasta să poată 

îndeplini prevederile contractului de finanţare pentru proiectul ,,Dezvoltarea şi dotarea cu 

echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Bucureşti - 

Ilfov". 

 (2) Rambursările făcute de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 

Regional către ADIBI, din contribuţia Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi bugetul 

de stat, vor fi restituite municipiului Bucureşti de către ADIBI proporţional cu contribuţia municipiului 

Bucureşti şi astfel încât să nu afecteze derularea proiectului. 

 Art.6 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti - Ilfov (ADIBI) ca entitate eligibilă este 

împuternicită să facă toate demersurile necesare pentru întocmirea Cererii de Finanţare pe baza 

Planurilor de Acoperire şi Analiză a Riscurilor (PAAR), precum şi obţinerea finanţării celui de-al lll-lea 

proiect „Dezvoltarea şi dotarea cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 

urgenţă în regiunea Bucureşti - Ilfov". 

 Art.7 Anexele nr. 1* şi nr. 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.8 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti - Ilfov (ADIBI) vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.01.2014 

Nr. 15 

 

*Anexele pot fi studiate 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 realizarea obiectivului de investiţii  

Reconstrucţia statuii Ion C. Brătianu 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - 

Serviciul Cultură; 

 Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei economice, 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea nr. 120/2006 a monumentelor de for 

public, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4 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 realizarea obiectivului de investiţii Reconstrucţia statuii Ion C. Brătianu. 

 Art.2 Amplasarea monumentului de for public se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor 

legale în vigoare privind urbanismul şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi cu 

avizul privind concepţia artistică a monumentului de for public, emis de Ministerul Culturii, în baza 

analizei realizate de Comisia naţională pentru monumentele de for public, respectiv de Comisia 

zonală pentru monumentele de for public, pe amplasamentul iniţial, respectiv în Piaţa Universităţii, 

lângă Palatul Ministerului Agriculturii şi Spitalul Colţea. 

 Art.3 Predarea - preluarea monumentului finalizat în vederea administrării acestuia de către 

instituţia cu atribuţii în domeniu se va face pe bază de protocol, patrimoniul celor două părţi urmând 

a se modifica în mod corespunzător, conform normelor legale în vigoare. 
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 Art.4 Finanţarea realizării obiectivului de investiţii, aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, 

inclusiv a documentaţiei tehnico-economice, va fi asigurată din fonduri de la bugetul local al 

municipiului Bucureşti începând din anul 2014, prin Direcţia Generală Dezvoltare Investiţii. 

 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 din data de 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.01.2014 

Nr.16 
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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. 230/2013 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Piaţa Presei Libere, sector 1- Pasaj Rutier Subteran 

 

 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; 

 Văzând procesul-verbal de control nr. 37839/21.11.2013/38006/22.11.2013 al Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Inspectoratul de Stat în Construcţii - Direcţia 

Regională în Construcţii Bucureşti - Ilfov, înregistrat la Primăria Municipiului Bucureşti sub nr. 

1202616/22.11.2013 şi la D.G.D.U. - Direcţia Urbanism cu nr. 10350/25.11.2013, punctul de vedere 

al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti nr. 

1741/27.01.2014, precum şi punctul de vedere al Ministrului Culturii - Cabinet Secretar de Stat nr. 

270/27.01.2014. 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

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

republicată; 

-PUG- ului Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu 

valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012; 

 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: 
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 Art.1 Se aprobă modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 230/2013 privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal Piaţa Presei Libere, sector 1 - Pasaj Rutier Subteran, în conformitate cu avizul 

Arhitectului Şef nr. 17/26.06.2013, prezentat în anexa nr. 1, Planul de reglementări vizat spre 

neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul local de urbanism aferent, reprezentând 

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 Se abrogă orice prevederi diferite cuprinse în planuri urbanistice zonale coincidente 

aprobate anterior. 

 Art.4 Documentaţia de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la 

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti şi Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,  30.01. 2014 

Nr. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal Intrarea Străuleşti nr. 17-35, sector 1 

 

 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 prevederile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de:  

-Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 66/10/S/36214/11.01.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 6/12.02.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 15/30.05.2013; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti - decizia etapei de încadrare nr. 17/22.07.2013; 

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 22063/652/2013;  

-Serviciul Român de Informaţii: aviz nr. 54711/13.06.2013;  

-Statul Major General: aviz nr. D/3672/28.06.2013; 

-Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală Logistică: aviz de principiu nr. 

4.094.199/30.07.2013; 

-Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1166087/14.06.2013; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1163960/6873/18.06.2013. 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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 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 documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal Intrarea Străuleşti nr. 17-35, 

sector 1, în conformitate cu părţile componente ale documentaţiei de urbanism: avizul Arhitectului 

Şef nr. 34/17.10.2013, prezentat în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi regulamentul local de urbanism, reprezentând anexa nr. 3. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30 .01. 2014 

Nr. 18 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi studiate 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 contractului de finanţare nerambursabilă POSDRU/122/6.2/G/124594 dintre 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti în vederea implementării proiectului „ Consiliere şi 

Calificare - Verde la Angajare" 

 

 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 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: 

- Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003, pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a 

serviciilor sociale; 

- Legii nr. 292/2011 - Legea Asistenţei Sociale; 

- Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) şi art. 45 alin. (2) lit. d) şi 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 Contractul de finanţare nerambursabilă POSDRU/122/6.2/G/124594 dintre 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti în vederea implementării proiectului „Consiliere şi 

Calificare - Verde la Angajare", prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 În perioada de implementare a proiectului, de 12 luni, Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, va asigura 

cofinanţarea acestuia, în cuantum de 2% din valoarea totală a proiectului. 

 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 din data de 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.01. 2014 

Nr. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 314/2013 privind împuternicirea 

Primarului General să demareze procedurile legale necesare aderării Municipiului Bucureşti la 

Reţeaua Oraşelor Sănătoase Europene, mişcare globală aflată sub jurisdicţia Organizaţiei Mondiale 

a Sănătăţii, începând cu faza a Vl-a, 2014-2018 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului general al municipiului Bucureşti şi raportul 

de specialitate al Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol nr. 185/30.01.2014; 

 Văzând 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 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.l După art. 2 din cuprinsul Hotărârii C.G.M.B. nr. 314/2013, se introduc trei articole care vor 

avea următorul cuprins: 

 „Art.2
1
 Se aprobă cuantumul cotizaţiei aferente calităţii de membru în Reţeaua Europeană a 

Oraşelor Sănătoase, în valoare de 6.000 USD pe an,începând cu anul 2014. 

 Art.2
2
 Se aprobă înfiinţarea şi coordonarea Punctului Focal Bucureşti (birou). 

 Art.2
3
 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."  

 Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 314/2013 rămân neschimbate. 

 

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

Bucureşti din data de 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30 01. 2014 

Nr. 20 

http://art.ll/
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

PUZ - Zona de Nord a Municipiului Bucureşti  

Şos. Odăi - Şos. Bucureşti - Ploieşti - Str. Jandarmeriei - Şos  

Gh. lonescu Siseşti - Şos. Bucureşti - Târgovişte, sector 1 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism; 

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

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

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării populaţiei; 

 Văzând avizele si acordurile emise de:  

-Primăria    Municipiului    Bucureşti:    aviz    de    oportunitate    nr. 28/1/7/18.11.2009; 

-Primăria Sectorului 1: certificat de urbanism nr. 511/21/N/9142/06.04.2012; 

-Primăria Municipiului Bucureşti: aviz preliminar nr. 14/24.05.2013;  

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 50/2010;  

-Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 

4521/366/24.11.2009; 

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr . 23916/1187/07.10.2009; 

-Administraţia Naţională „Apele Române" - Direcţia Apelor Argeş -Vedea: aviz nr. 1 - B/15.02.2010; 

-Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de 

Vânătoare Bucureşti: aviz nr. 6248/03.11.2009; 

-Ministerul Apărării Naţionale - Statul Major General: aviz nr. D/2010/14.10.2009; 

-Serviciul Român de Informaţii - U.M.0362 Bucureşti: aviz nr.  78.739/10.09.2009; 

-Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: aviz nr. 138959/13.09.2012  

-Ministerul Administraţiei şi Internelor-Inspectoratul General al Jandarmeriei Române: aviz nr. 

169.673/09.03.2010;   

-Primăria Oraşului Otopeni: adresa nr. 17963/10.12.2009;  

-Comisia de Coordonare a PMB; aviz nr. 842244/10.07.2009; 

-Comisia Tehnică de Circulaţie: acord de pricipiu nr. 1373/17.07.2009;  

-Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: aviz nr. 22/27.10.2009; 

 În conformitate cu prevederile:  

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

completările ulterioare; 
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-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; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiul 

Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal -„PUZ - Zona de Nord a 

Municipiului Bucureşti - Şos. Odăi - Şos. Bucureşti - Ploieşti - Str. Jandarmeriei - Şos. Gh. lonescu 

Siseşti - Şos. Bucureşti - Târgovişte, sector 1", în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 

15/20.06.2013 prezentat în anexa nr. 1, Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare 

prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de Urbanism prezentat în anexa nr. 3. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.01. 2014 

Nr. 21 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aaccooppeerriirreeaa  ddeeffiinniittiivvăă  ddiinn  eexxcceeddeennttuull  bbuuggeettuulluuii  llooccaall  aa  ddeeffiicciittuulluuii  sseeccţţiiuunniiii  ddee  

ddeezzvvoollttaarree  ppee  aannuull  22001133  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

precum și Raportul de specialitate nr. 30/09.01.2014 întocmit de Direcţia Management Economic; 

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

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

Luând în considerare prevederile art.58, alin.(1), lit.c) din  Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând seama de Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2020/17.12.2013 pentru  

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013;  

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

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

ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 

dezvoltare pe anul 2013 în sumă de  18.419.459.81 lei. 

Art. 2. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Serviciul Secretariat General, 

Audienţe, precum şi celelate servicii interesate din cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

data de 10.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:    1 

 Data: 10.01.2014
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee,,  

  pprreeccuumm  șșii  aallee  iinnssttiittuuțțiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  

 

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

către Direcţia Juridică şi Resurse Umane; 

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

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

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

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

către cetăţean şi nevoile acestuia; 

Una din caracteristicile esențiale ale funcției publice, o reprezintă stabilitatea. În contextul 

acestei stabilități, funcționarul public nu este un fluctuant, un personaj pasager în viața unei 

colectivități locale, el este un permanent element de referință pentru buna sau reaua utilizare a 

puterii publice față de cei administrați. Stabilitatea funcționarului public ne apare, așadar, ca o 

consecință logică a continuității funcției publice, chiar dacă aceasta, cum s-a arătat, are o existență 

obiectivă dincolo de persoana titularului. Cu toate acestea, funcția rămâne ca fenomen juridic o 

situație juridică obiectivă, indiferent de motivații ea se creează prin norma juridică, pe de o parte, 

titularul unei funcții publice se bucură de stabilitate și de firescul drept la carieră, pe de altă parte.    

Prin urmare, sistemele de carieră sunt fundamentate pe concepte de stabilitate și de 

continuitate, la nivelul aparatului de specialitate, prin trecerea funcționarilor publici de la o clasa 

inferioară, la o clasă superioară celei deținute.  

Sistemul de carieră implică, deci, o formă de apreciere constantă a activității funcționarului 

public, apoi anumite drepturi ale funcționarului public în ceea ce privește evoluția sa profesională, 

fară exagerare, dreptul de carieră conduce la existența dreptului de promovare, evident cu 

respectarea anumitor condiții.   

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

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

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

activităţii  instituțiilor publice de interes local etc.;  

Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

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

reglementarea cadrului structurilor organizatorice; 
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În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

Ținând seama de prevederile Legii nr.571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

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

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

și completările ulterioare; 

            Cu respectarea prevederilor din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011, a dialogului social, cu modificările si 

completările ulterioare;  

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

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

            În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare; 

             Ținând seama de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind 

stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

           Potrivit prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de 

promovare în clasă a funcționarilor publici aprobat prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici nr. 1932/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

           Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local  al Sectorului 1 nr.174/14.11.2013 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale 

aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local, cu modificările și 

completările ulterioare.  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, 

conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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           Art.2. Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în statul de funcții  se 

realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislaţia 

în vigoare.  

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri întră în vigoare de la data comunicării. Celelalte 

prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea statului de funcții anexa 

nr. 1,  îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia 

Juridică şi Resurse Umane, Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, 

întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 10.01.2014. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

 Nr.:      2 

 Data:   10.01.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  șșii  

iinnssttiittuuțțiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  

 

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

către Direcţia Juridică şi Resurse Umane; 

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

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

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

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

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

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

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

către cetăţean şi nevoile acestuia; 

Una din caracteristicile esențiale ale funcției publice o reprezintă stabilitatea. În contextul 

acestei stabilități, funcționarul public nu este un fluctuant, un personaj pasager în viața unei 

colectivități locale, el este un permanent element de referință pentru buna sau reaua utilizare a 

puterii publice față de cei administrați. Stabilitatea funcționarului public ne apare, așadar, ca o 

consecință logică a continuității funcției publice, chiar dacă aceasta, cum s-a arăat, are o existență 

obiectivă dincolo de persoana titularului. Cu toate acestea, funcția rămâne ca fenomen juridic, o 

situație juridică obiectivă, pentru că indiferent de motivații ea se creează prin norma juridică, pe de o 

parte, titularul unei funcții publice se bucură de stabilitate și de firescul drept la carieră, pe de altă 

parte.    

Prin urmare, sistemele de carieră sunt fundamentate pe concepte de stabilitate și de 

continuitate, la nivelul aparatului de specialitate, prin trecerea funcționarilor publici de la un grad 

profesional inferior, la un grad profesional superior celui deținut.  

Sistemul de carieră implică, deci, o formă de apreciere constantă a activității funcționarului 

public, apoi anumite drepturi ale funcționarului public în ceea ce privește evoluția sa profesională, 

fară exagerare, dreptul de carieră conduce la existența dreptului de promovare, evident cu 

respectarea anumitor condiții.   

Condițiile minime prevăzute de Statut la participarea funcționarilor publici la examen cu 

scopul promovării în gradul profesional superior, sunt în principal, determinate prin raportare la 
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nivelul vechimii pe același grad, la rezultatul evaluării performanțelor profesionale și la cerințele 

prevăzute în fișa postului.  

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

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

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

activităţii  instituțiilor publice de interes local etc.;  

Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

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

reglementarea cadrului structurilor organizatorice; 

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

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

Ținând seama de prevederile Legii nr.571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

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

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

și completările ulterioare; 

            Cu respectarea prevederilor din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011, a dialogului social, cu modificările și 

completările ulterioare;  

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

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

            În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare; 

             Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 103/2013 

privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2014, precum și alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

              Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.2/10.01.2014 privind 

aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor subordonate 

Consiliului Local.  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, 

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

 

           Art.2. Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în statul de funcții  se 

realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislaţia 

în vigoare.  

 

            Art.3. Sectorul 1 al Municipiului București va înștiința, în termen legal, Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici în ceea ce privește transformarea funcțiilor publice. 

 

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

prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea statului de funcții îşi 

încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 

Art.5. Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia 

Juridică şi Resurse Umane, Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, 

întregul aparat de specialitate al Primarului sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 30.01.2014. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:      3 

 Data:   30.01.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

ppeennttrruu  ccoommpplleettaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..  22  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11                                                                        

nnrr..  119966//2288..1111..22001133  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  rreeţţeelleeii  şşccoollaarree  ddee  ssttaatt  şşii  ppaarrttiiccuullaarree  

ppee  rraazzaa  sseeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  ppeennttrruu  aannuull  22001144--22001155  

 

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

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

de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                                                           

nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015; 

Având în vedere adresa Arhiepiscopiei Bucureştilor – Parohia Mavrogheni nr. 1/09.01.2014, 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 472/09.01.2014 prin care se solicită înscrierea 

Grădiniţei „Sfântul Dumitru Mavrogheni” în reţeaua şcolară particulară pentru anul şcolar  2014-

2015; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

nr. 196/28.11.2013, în sensul că după pct. 48 se introduce pct. 49 cu următorul conţinut: 
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Nr. crt. 
Denumirea unităţii de 

învăţământ 
Sector 

Nivelul 

şcolarizat 

 

Adresa 

 

49. Grădiniţa „Sfântul Dumitru 

Mavrogheni” 
1 PRE 

Str. Monetăriei             

nr. 4 

 

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

rămân nemodificate. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare după obţinerea „avizului conform” 

din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  

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

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 30.01.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      4 

 Data:   30.01.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

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

ffuunnccţţiioonnaarree  aallee    AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  UUnniittăăţţiilloorr  ddee  ÎÎnnvvăăţţăămmâânntt  PPrreeuunniivveerrssiittaarr  şşii    

  UUnniittăăţţiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11  

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;     

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

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

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

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

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

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 – educației naționale, cu completările și 

modificările ulterioare ; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii al României, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1086/2013 pentru aprobarea 

normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern în România; 

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

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

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

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

Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat; 

 Văzând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României .nr. 84/2012  privind 

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

normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare; 

 Ținând seama de Ordonanţa Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor 

sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 În conformitate cu prevederile  Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.77/2013 

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

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

autoritatea sau în coordonarea Guvernelor ori a ministerelor; 

 Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 103/2013 

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

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

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

protecția socială; 

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

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

6 ; 

          Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 81/28.05.2013  

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

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

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

215/23.04.2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

            

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

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

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

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

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

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

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

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

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

înceteaza aplicabilitatea. 

 

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

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

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

prezentei hotărâri. 

 

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

data de 30.01.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:      5 

 Data:   30.01.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  SSeeccttoorr  11  

 

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

Poliţia Locală a Sectorului 1,  precum şi Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;  

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare;  

Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 

(2), cu modificările şi completările ulterioare;  

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

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

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Ținând seama de Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 77/2013 pentru 

stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de 

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

sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

Văzând dispoziţiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi 

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

Poliţiei Locale a Sectorului 1;  

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Poliției Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 30.01.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:      6 

 Data:   30.01.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  rreeîînnnnooiirriiii  ccoonnttrraacctteelloorr  ddee  îînncchhiirriieerree  ppeennttrruu  llooccuuiinnţţeellee  ccuu  ddeessttiinnaaţţiiee  ssoocciiaallăă  

aavvâânndd  ccaa  pprroopprriieettaarr  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11,,  

aapprroobbaarreeaa  mmooddeelluulluuii  ddee  ccoonnttrraacctt--ccaaddrruu  ppeennttrruu  îînncchhiirriieerreeaa  llooccuuiinnţţeelloorr  ccuu  ddeessttiinnaaţţiiee  ssoocciiaallăă,,  

pprreeccuumm  şşii  ppeennttrruu  ssttaabbiilliirreeaa  nniivveelluulluuii  cchhiirriieeii  ppeennttrruu  aacceessttee  llooccuuiinnţţee  

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea locuinţei, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

Văzând şi prevederile Codului civil român în materia contractelor speciale; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 2/2009 privind aprobarea 

modelului de contract-cadru de închiriere pentru suprafeţe cu destiaţia de locuinţe, a modelului-

cadru pentru comunicările de atribuire în vederea încheierii contractului de închiriere şi a  

cuantumului chiriei pentru aceste locuinţe; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 79/2012 privind aprobarea 

efectuării, la iniţiativa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a 

schimbului de locuinţe între chiriaşii locuinţelor cu destinaţie socială, aflate în proprietatea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă reînnoirea, pentru o perioadă de 5 ani, a contractelor de închiriere pentru 

locuinţele cu destinaţie socială având ca proprietar Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, al căror termen de închiriere se împlineşte în cursul anului 2014. 

Art.2. Se aprobă modelul de contract-cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie 

socială menţionate la art. 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. (1) Contractul-cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie socială menţionat  la 

art. 2 poate fi completat cu noi clauze, la propunerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1.  

(2) Se împuterniceşte Primarul sectorului 1 al Municipiului Bucureşti să aprobe referatul 

justificativ întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în 

situaţia în care se impune introducerea unor clauze suplimentare în cuprinsul unor contracte de 

închiriere. 

Art.4. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 şi, în lipsa acestuia, înlocuitorul desemnat, să semneze în numele şi pe 

seama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Sector 1, contractele de 

închiriere. 

Art.5. Nivelul chiriei practicate pentru locuinţele cu destinaţie socială se stabileşte la 10% din 

venitul lunar net pe familie, calculat pe ultimele 12 luni, urmând ca valoarea exprimată în lei a 

acestuia să fie menţionată în mod expres în contractul de închiriere. 

Art.6. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:      7 

 Data:   30.01.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  PPllaannuulluuii  ddee  aaccţţiiuunnii  şşii  lluuccrrăărrii  ddee  iinntteerreess  llooccaall  ppeennttrruu  rreeppaarrttiizzaarreeaa  şşii  

eeffeeccttuuaarreeaa  oorreelloorr  ddee  mmuunnccăă  ddee  ccăăttrree  bbeenneeffiicciiaarriiii  ddee  aajjuuttoorr  ssoocciiaall  aaccoorrddaatt  ccoonnffoorrmm  pprreevveeddeerriilloorr  

LLeeggiiii  nnrr..  441166//22000011  pprriivviinndd  vveenniittuull  mmiinniimm  ggaarraannttaatt,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  șșii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree,,  

ppeennttrruu  aannuull  22001144  

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 871/2013 pentru 

stabilirea salariului de bază minim brut pe  ţară, garantat în plată; 

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

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

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  Se aproba Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2014, în vederea 

efectuării orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social din sectorul 1, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.  Beneficiarii ajutorului social din sectorul 1 vor  presta  acţiuni sau lucrări de interes 

local în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1, în conformitate cu Planul de acțiuni 

menționat la art.1. 
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 Art.3. Calculul numărului de ore va fi efectuat de către responsabilul de caz din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în baza dispoziţiilor Primarului 

Sectorului 1 de stabilire, modificare, recalculare a cuantumului ajutorului social, conform formulei :  

  

                                  Cuantumul ajutorului social X 168                , 

                                                                   850                                             

unde :  

a) cuantumul ajutorului social reprezintă cuantumul stabilit de Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare pentru numărul de 

membri ai familiei beneficiare; 

b) 168 reprezintă  numărul mediu de ore aferent salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată; 

c) 850 reprezintă  salariul minim brut pe economie.  

   

 Art.4. Administraţia Domeniului Public Sector 1 are obligaţia:  

a) să repartizeze persoanele pe categorii de activităţi; la repartizarea persoanelor pe 

categorii de activităţi, se va ţine seama, în măsura posibilităţilor, de pregătirea 

profesională a acestora, de constituţia fizică şi de restricţiile privind capacitatea de 

muncă a persoanelor, dovedite prin acte medicale; 

b) să ţină evidenţa efectuării orelor prevăzute la art.28, alin.2, lit.a) din Hotărârea 

Guvernului României nr. 50/2011, într-un Registru;  

c) să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii; 

d) să întocmească pontajul lunar şi să îl comunice Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1, pe data de 25 a fiecărei luni. 

 

Art.5. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1 și Serviciul Secretariat 

General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 30.01.2014. 

       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      8 

 Data:   30.01.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccţţiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii    ssiittuuaattee  îînn  SSeeccttoorruull  11  

aall    MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii 

  

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al sectorului 1; 

 - Raportul nr.2/23.01.2014 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului 

Local al sectorului 1, avizele  nr.19/19/06.11.2013, 1/12/08.01.2014, 18/18/17.10.2013, 

1/21/08.01.2014, 2/8/22.01.2014, 2/9/22.01.2014, 20/11/20.11.2013 și 2/10/22.01.2014 ale Comisiei 

Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că reglementarea dezvoltării 

urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale; 

 - Avizele Comisiei de circulaţie PMB si  Comisiei de Precoordonare Reţele – PMB ; 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                   

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

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

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

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

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

de amenajare a teritoriului şi de urbanism;  

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

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

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

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

ulterioare 

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

                                                          

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

publicului pentru documentațiile de urbanism prevăzute în  Anexa nr.1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre şi conţine  8 poziţii.   

 (2)  Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcții definitive pe terenul situat în 

Str. Măgura Slătioarei nr.5, sectorul 1, București. 

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

de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire. 

 

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

aprobate. 

 

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

urbanistice contrare. 

 

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      9 

 Data:   30.01.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil către  

Fundaţia Colegiul Naţional de Apărare 

 

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

Raportul de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

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

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

Sectorului 1; 

Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

Ţinând seama de dispoziţiile art. 2146 şi urm. din Codul Civil al României; 

În conformitate cu prevederile art.124 din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 1584/30.09.2004 privind recunoaşterea Fundaţiei 

Colegiului Naţional de Apărare ca fiind de utilitate publică; 

Văzând adresa Fundaţiei Colegiului Naţional de Apărare înregistrată la sediul Primăriei 

Sectorului 1 cu nr. 2145/27.01.2014; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  (1) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către Fundaţia Colegiului Naţional de 

Apărare a unui spaţiu în suprafaţă de 81,30 mp., situat la etajul trei al imobilului din Piaţa Amzei nr. 

13, spaţiu identificat potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) În afara suprafeţei de 81,30 mp deţinută în exclusivitate, Fundaţia Colegiului Naţional de 

Apărare va achita şi contravaloarea utilităţilor şi a taxei de administrare aferente părţilor comune din 

imobil. 

(3) Folosinţa gratuită se acordă pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitate de prelungire, în 

condiţiile legii. 
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Art.2.  Spaţiul descris la art. 1 va fi utilizat ca sediu al Fundaţiei Colegiului Naţional de 

Apărare. 

Art.3. Condiţiile de utilizare a spaţiului menţionat la art. 1, drepturile şi obligaţiile părţilor, 

precum şi alte clauze vor fi reglementate printr-un contract de comodat ce se va încheia între 

Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare şi Consiliul Local al Sectorului 1. 

Art.4. (1) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de comodat menţionat la art. 3, precum şi orice alte 

înscrisuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

(2) De asemenea, se mandatează Primarul Sectorului 1 să numească, din rândul aparatului 

de specialitate, o comisie de predare a spaţiului care face obiectul prezentei hotărâri. 

Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Management Economic, 

Direcţia Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 30.01.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:      10 

 Data:   30.01.2014  
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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 transmiterii către Guvernul României a solicitării de încetare a  

dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 2 asupra unei părţi din imobilul  

situat în Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 13.01.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii către Guvernul 

României a solicitării de încetare a dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 2 

asupra unei părţi din imobilul situat în Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, Sector 2;  

 Analizând: 

 -Raportul de Specialitate nr. 704/09.01.2014 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

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

Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 121 alin. (4) din Legea nr. 215/20001 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 solicită Guvernului României aprobarea încetării exercitării dreptului de administrare 

de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti asupra unui imobil situat în 

Municipiul Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, Sector 2, aflat în proprietatea publică a statului, 

având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

http://www.ps2.ro/
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 Art.2 Sunt şi rămân revocate Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/2013 şi nr. 

115/2013.  

 

 Art.3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art.4  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.1 

Bucureşti, 13.01.2014  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

data de 13.01.2014 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/
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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 privind acoperirea definitivă din 

excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2013 a 

deficitului secţiunii de dezvoltare şi stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului  

2 al Municipiului Bucureşti pe anul 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 extraordinară, astăzi, 13.01.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind privind acoperirea definitivă din excedentul 

bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2013 a deficitului secţiunii de dezvoltare şi stabilirea 

excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Amendamentul formulat de Executivul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înregistrat sub 

numărul 83 din data de 13.01.2014, astfel cum a fost consemnat în procesul – verbal al şedinţei;  

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Ordinul M.F.P. nr.2020/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2013; 

 - 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; 

http://www.ps2.ro/
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 Bucureşti a 

deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 122.921.408,12 lei înregistrat la 31.12.2013. 

 

 Art.2 Se aprobă utilizarea excedentului anual în sumă de 189.614.769,88 lei ca sursă de 

finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2014. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.2 

Bucureşti, 13.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

data de 13.01.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E  

privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea  

sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al  

Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 13.01.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre 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;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 87063/18.11.2013 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

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

Bucureşti; 

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

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Dispoziţia nr. 4631/11.12.2007 privind aprobarea Normelor procedurale privind elaborarea şi 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu la nivelul Primăriei Sectorului 2 emisă de Primarul 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.90/2013 privind aprobarea organigramei, 

statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul nr. 2701/2010 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; 

 - 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; 

http://www.ps2.ro/
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 - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) 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 Se aprobă reactualizarea „Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea 

sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti”, conform anexei ce conţine un număr de 4 file şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 

nr.24/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau 

revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.3 (1) Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 (2)  Hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti şi va fi comunicată 

instituţiilor şi persoanelor fizice interesate. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 3 

Bucureşti, 13.01.2014 

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

 

 

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

data de 13.01.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei  

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii  

privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare  

a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2” 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 13.01.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi 

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

„Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 86107/13.11.2013 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi  

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

Bucureşti; 

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

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului 

din cadrul  Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 -  Nota Executivului Sectorului 2 înregistrată sub numărul 81 din data de 10.01.2014, astfel 

cum a fost consemnată în procesul verbal al şedinţei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Dispoziţia nr. 4631/11.12.2007 privind aprobarea Normelor procedurale privind elaborarea şi 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu la nivelul Primăriei Sectorului 2 emisă de Primarul 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.25/2011 privind reactualizarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 

2 şi a procedurii de analizare, avizare şi  aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului de către Consiliul Local Sector 2; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 90/2013 privind aprobarea organigramei, 

statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul nr. 2701/2010 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; 

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

completările ulterioare; 

 - art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) 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  „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi „Procedura privind analizarea, avizarea şi 

aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al 

Sectorului 2”, potrivit anexelor nr.1 şi 2. 

 (2) Componenţa nominală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2 (C.T.A.T.U) este prevăzută în anexa nr.3. 

 (3) Anexele nr.1-3 cuprind un număr de 7 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se deleagă Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti competenţa de a stabili, prin 

dispoziţie, modificarea sau completarea, după caz, a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2 în condiţiile prezentului „Regulament”. 

 

 Art.3 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25/2011 privind 

reactualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea 

Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 şi a procedurii de analizare, avizare şi  aprobare a 

documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2, îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art.4 (1) Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 
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 (2) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti şi va fi 

comunicată instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

GHERGHICEANU FLORENTINA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.4 

Bucureşti, 13.01.2014 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

data de 13.01.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

  

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 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 

dezvoltare pe anul 2013 

 

Având în vedere, 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr.P.4.1/27/08.01.2014 privind acoperirea definitivă din excedentul 

bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2013; 

- Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2020/17/12/2013 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 

806/19.12.2013;  

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: 

 

Hotărăşte: 

 

Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2013, 

în sumă de 2 852 183,98 lei, din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2013. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de 

Credite prin Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 şi comunicate 

de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente – Electoral.  

 

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

09.01.2014. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Gheorghiţă DIACONU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 1/09.01.2014 
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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 organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2014-2015 

 

Având în vedere Referatul de specialitate nr.562/29.01.2014 întocmit de Administraţia 

şcolilor Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4, precum şi de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

4; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

În conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.5454/2013 privind aprobarea 

Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea 

organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015;  

În temeiul prevederilor art. 22 precum şi art.61 din Legea nr. 1/2001 privind Educaţia 

Naţională, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor cuprinse la art. 45 alin.(1) şi art. 81 alin.(2), lit. ,,j’’ şi alin.(4) din Legea 

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

Consiliul Local Sector 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 – Se aprobă organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular, de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2014-2015, conform anexei, ce face parte 

integrantă din prezenta;  

 Art.2 –  Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, 

Secretarul Sectorului 4, Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4, Inspectoratul Şcolar 

al Sectorului 4 precum şi de toate unităţile nominalizate în anexă, conform competenţelor. 

 

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

30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Gheorghiţă DIACONU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 2/30.01.2014 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobării colaborării cu 

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local sector 4, 

Având în vedere: 

- Adresa nr.P.4.1/183/22.01.2014 a Inspectoratului general al poliţiei Române; 

- Referatul de specialitate nr.P.4.1/239/23.01.2014 întocmit de Direcţia Economică; 

- Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul art 45, alin 2 lit.”f” coroborat cu art.81 alin.2 lit.”p”. din Legea nr 215/ 2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Hotărăşte: 

 

Art. Unic: Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti acordul în vederea 

colaborării şi promovării unor interese comune între Consiliul Local Sector 4 şi Direcţia Generală de 

Poliţie a Municipiului Bucureşti. 

 

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

30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Gheorghiţă DIACONU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 3/30.01.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind respingerea reconfigurării componenţei Comisiilor de Specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4, Bucureşti 

 

 Consiliul Local Sector 4, 

 Având în vedere expunerea de motive a d-nei Consilier Mariana-Carmen NEGRESCU, d-na 

Daniela TEBESOI şi a d-lui Eugen MIHALACHE; 

 Luând în considerare raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 4, 

respectiv Comisia nr. 7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 393/2004, actualizată, privind Statutul aleşilor locali, 

Capitolul V, art. 33, ale Legii nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale, art. 54, alin. 

(6) precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consilului Local al Sectorului 4 , 

art. 19, alin. (3) 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. unic – Nu se aprobă reconfigurarea componenţei Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti. 

 

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

30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Gheorghiţă DIACONU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 4/30.01.2014 
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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 costului mediu lunar al cheltuielilor de întreţinere şi a contribuţiei de 

întreţinere din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.1 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare raportul de specialitate nr. D7/52/10.01.2014 al Centrului de Îngrijire şi 

Asistenţă nr.1 din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, 

precum şi Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Luând în considerare prevederile art. 33 alin.(1) din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

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

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

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Pentru anul 2014, la Centrul de Asistenţă şi Îngrijire nr.1, costul mediu lunar al 

cheltuielilor de întreţinere al unui asistat – insclusiv medicamente, se stabileşte la suma de 4353,29 

lei/asistat, calculată potrivit Anexei nr. 1a), iar costul mediu lunar al cheltuielilor de întreţinere – fără 

medicamente – se stabileşte la suma de 4187,63 lei/asistat, calculat potrivit Anexei nr. 1b). 

 Art.2. Contribuţia de întreţinere a unui asistat în Centrul de Asistenţă şi Îngrijire nr.1, pentru 

anul 2014, se stabileşte la suma de 1812,08 lei, calculată potrivit Anexei nr. 2. 

 Art.3. Anexele nr.1a), 1b) şi Anexa nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Secretarul Sectorului 4 şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.1 din subordinea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

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

30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Gheorghiţă DIACONU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 5/30.01.2014 
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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 costului mediu lunar al cheltuielilor de întreţinere şi a contribuţiei de 

întreţinere din Centrul Medico – Social „Sf. Andrei” 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare raportul de specialitate nr. D5/33/13.01.2014 al Centrului Medico - Social 

„Sf. Luca”, din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, 

precum şi Expunerea de motive a Viceprimarului  Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Luând în considerare prevederile HG nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire 

a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, 

 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. Pentru anul 2014, la Centrul Medico - Social „Sf. Andrei”, contribuţia de întreţinere 

lunară se stabileşte la suma de 958 lei/asistat, calculată potrivit Anexei nr. 1. 

 Art.2. Costul mediul lunar al cheltuielilor de întreţinere al unui asistat în Centrul Medico - 

Social „Sf. Andrei”, pentru anul 2014, se stabileşte la suma de 2123 lei, calculată potrivit Anexei nr. 

2. 

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

 Art.4. Secretarul Sectorului 4 şi Centrul Medico - Social „Sf. Andrei” din subordinea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

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

30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Gheorghiţă DIACONU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 6/30.01.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator 

imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna Ianuarie 2014, 

în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 şi "Referatul" nr.P.8.5./ 50/ 

21.01.2014 al Direcţiei Comunicare şi Relaţii Publice – Biroul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari; 

  Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local   ; 

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

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

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare desfăşurat la data de: 18.01.2014, conform 

anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 

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

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

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

este valabil pe tot teritoriul României. 

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

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

activităţi. 

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

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

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

30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Gheorghiţă DIACONU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 7/30.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii precum şi a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4  

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi rapoartele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

Luând act de Hotărârea nr.1/2014 a Colegiului Director din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului-Sector 4; 

Luând în considerare Referatul de Specialitate cu nr.141485/17.01.2014 al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - Sector 4; 

Având în vedere prevederile H.G. nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 

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

administraţia publică locală, republicată;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei, statului de funcţii, precum şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului-Sector 4, 

conform Anexelor 1; 2; 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, împreună cu 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 

30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Gheorghiţă DIACONU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 8/30.01.2104 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 

 

 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. 476/ 16.01.2014; 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ţinând cont de prevederile Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice nr.284/2010 şi a prevederilor O.U.G. nr.84/2012 privind stabilirea salariilor 

personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum 

şi unele măsuri fiscal-bugetare; 

 În temeiul O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionare serviciilor publice de admnistrare 

a domeniului public şi privat de interes local, aprobata prin Legea nr.3/2003 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.1, art. 81 alin. (2), lit. e) din Legea 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4, conform anexelor nr.1, 2 

şi 3. 

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

 Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local 

Sector 4 Nr.154/26.09.2013. 

 Art. 4. 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 

30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Gheorghiţă DIACONU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 9/30.01.2014 

 

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

http://www.pmb.ro/


97 

 

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 închirierii unor spaţii din incinta Spitalului Clinic de Urgenţă  

“SFÂNTUL IOAN” precum şi stabilirea repartizării cotelor părţi din chiria încasată 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând în consideraţie Referatul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 4 

nr.16/22.01.2014; 

 Văzând  rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art.14 și 16 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 

publică cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile art.45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin.(2) lit. „j” și alin.(4) din 

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

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă închirierea spaţiilor libere din incinta Spitalului Clinic de Urgenţă 

“SFÂNTUL IOAN” . 

 Contractul de închiriere va fi redactat şi semnat de conducerea spitalului şi va cuprinde clauze 

de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului şi necesităţilor. 

 

Art. 2. Se aprobă încasarea cotei de 50% de către Spitalul Clinic de Urgenţă “SFÂNTUL 

IOAN” din contractele de închiriere, restul cotei obţinut din închirierea spaţiilor, se face venit la 

bugetul local, conform legii. 

  

Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Spitalul Clinic de Urgenţă “SFÂNTUL 

IOAN”, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri, conform competenţelor. 

 

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

30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Gheorghiţă DIACONU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 10/30.01.2014 



98 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 4 nr. 173 / 28.11.2013 privind continuarea 

derulării proiectului „Îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârsta şi/sau cu 

handicap, dependente şi parţial dependente din sectorul 4, în colaborare cu Asociaţia 

Medicilor Rezidenţi” 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare raportul de specialitate nr. D/3/23.01.2014 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4, precum şi expunerea de motive a Viceprimarului 

Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile art. 1, alin 1, art.8 şi art.12 din  din Legea nr. 17/2000, 

republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,  

 Luând în considerare prevederile Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2008 în 

temeiul art. III al OUG 14 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

 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 moficările şi completările ulterioare.  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei se aprobă derularea proiectului, perioada ianuarie – 

decembrie 2014, „Îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârsta şi/sau cu 

handicap dependente şi parţial dependente din sectorul 4”, în ceea ce priveşte îngrijirea 

persoanelor cu handicap, cât şi a persoanelor în vârstă, dependente sau parţial dependente de 

servicii socio – medicale, de pe raza sectorului 4. 

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

Protecţia Copilului Sector 4 să întocmească toate documentele necesare implementarii, derulării şi 

finanţării proiectului astfel denumit „Îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârsta 

şi/sau cu handicap, dependente şi parţial dependente din sectorul 4”. 
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 Art. 3. Celelalte prevederi din H.C.L. Sector 4, Nr. 173/28.11.2013 rămân neschimbate. 

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

Copilului Sector 4 prin compartimentele sale de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

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

30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Gheorghiţă DIACONU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

NR. 11/30.01.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinţă P+1 E, pe un teren proprietatea d-nei BUCŞĂ NARCISA LUCICA, în suprafaţă de 

227,0 mp, situat în STR. MUNTELE MARE nr.48A. sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; cu modificările şi completările ulterioare 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţă pe un teren situat în STR. MUNTELE 

MARE NR. 48A. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 227,0mp.  

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Gheorghiţă DIACONU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

NR. 12/30.01.2104 



102 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinţă P+2E, pe un teren proprietatea d-lor NĂSTASE FLORICA-MARIA şi HOHAN ELENA, 

în suprafaţă de 122,00 mp, situat în str. Puţul cu Tei nr. 27, sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism şi al Comisiei Juridice de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45 ale art. 81, alin. 2, lit. ,,i,, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţă P+2 E pe un teren situat în str. Puţul cu 

Tei nr. 27. 

Art. 2 Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 122,00 mp. 

Art. 3 Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4 (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani. 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip PUD aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Gheorghiţă DIACONU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

NR. 13/30.01.2104 
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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 01.02.2014 – 28.02.2014 

  

 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 Jean Valentin COMĂNESCU în funcţia de preşedinte de 

şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 01.02.2014-28.02.2014. 

 

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

30.01.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Gheorghiţă DIACONU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

NR. 14/30.01.2014 
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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 conturilor de execuţie pe trimestrul  4 ale Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti  pe anul 2013 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de Specialitate al 

Direcţiei Economice; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

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

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe trimestrul 4 al anului 2013, conform Anexelor  nr. 1 şi 2. 

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

trimestrul 4 al anului 2013, conform Anexei  nr. 3. 

           Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul  4 al 

anului 2013, conform Anexelor nr. 4 şi 5. 

           Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul 4 al anului 2013, conform Anexelor nr. 6 şi 7. 

  Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 1 

Data: 30.01.2014 

*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 utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea obiectivelor de investiţii 

şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri 

externe nerambursabile 

 

Având în vedere  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 

al Direcţiei Economice; 

  Ţinând cont de prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare,  

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

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 19.590.987,88 lei din excedentul anului 2013, astfel: 

19.049.011,99 lei pentru finanţarea obiectivelor de investiţii privind reabilitarea termică a imobilelor 

de locuit din sectorul 6 şi a sumei de 541,975,89 lei, pentru finanţarea unor programe de dezvoltare, 

pe fonduri nerambursabile, derulate de Administraţia Şcolilor, D.G.A.S.P.C. şi Primăria Sectorului 6. 

  Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, 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.: 2 

Data: 30.01.2014  
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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 Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 234/2005 

privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru locuinţele 

din cartierul „Constantin Brâncuşi” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de Specialitate al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ 

Sector 6; 

 Văzând Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1985/21.12.2012 privind aprobarea Procedurii de 

înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum 

şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare şi ale art. 1798 din Legea nr. 287/2009 

privind  Codul Civil, republicat şi actualizat; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se modifică Hotararea Consiliului Local nr. 234/2005 privind aprobarea modelului de 

contract de închiriere pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”, astfel cum a fost 

modificată prin Hotărârea Consilului Local al Sectorului 6 nr. 61/2010, Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 160/2013 şi Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 169/2013, prin înlocuirea Anexei 

acesteia (Contract de Închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tinerii de până în 

35 de ani) cu Anexa la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 234/2005 privind aprobarea modelului de 

contract de închiriere pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”, astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L. Sector  6 nr. 61/2010, H.C.L. Sector 6 nr. 160/2013 si H.C.L. Sector 6 nr. 

169/2013, rămân neschimbate. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Administare a Fondului Locativ Sector 6 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
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(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 3                                                                                         

Data: 30.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 constituirea Grupului de Lucru Local Sector 6 de implementare 

a Strategiei Guvernului  României de incluziune a cetăţenilor români 

aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al 

Direcţiei Relaţii Publice şi Informare; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

În baza prevederilor H.G. nr. 1221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020;  

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

publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se constituie Grupul de Lucru Local Sector 6 de implementare a Strategiei Guvernului 

României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-

2020, precum şi componenţa acestuia, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Grupului de Lucru Local 

Sector 6, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Compartimentul Relaţii cu Minorităţile Etnice 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.: 4 

Data: 30.01.2014 

*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 Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2014 

în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte 

de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al 

Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul de acţiuni de interes local pentru anul 2014 în vederea repartizării 

orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 2. Lucrările de interes local ce vor fi desfăşurate sunt prevăzute în Anexa, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunostinţa 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.: 5 

Data: 30.01.2014 

*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 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 criteriile de acces la serviciile medicale subvenţionate din bugetul local al Sectorului 6 şi 

plafoanele maxime de subvenţionare a serviciilor socio-medicale la Centrul Multifuncţional de 

Sănătate “Sfântul Nectarie - unitate socio-medicală” în anul 2014. 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  

Centrului Multifuncţional de Sănătate „Sfântul Nectarie” - Unitate socio-medicală; 

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

Ţinând seama de: 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 79/16.05.2013 privind transformarea Complexului 

Socio-medical “Sfântul Nectarie” unitate socio-medicală în subordinea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, fără personalitate juridică, în Centru de Sănătate 

Multifuncţional „Sfântul Nectarie”- unitate socio-medicală, unitate cu personalitate juridică, ordonator 

terţiar de credite, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

6; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 102/20.06.2013 privind aprobarea derulării şi 

finanţării în anul 2013 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului ”Proiect 

de îmbunătăţire a serviciilor socio - medicale la Centrul Multifuncţional de Sănătate “Sfântul Nectarie 

- unitate socio-medicală” desfăşurat în parteneriat cu Asociaţia pentru Parteneriat şi Alianţe 

Strategice LIFEGATE”; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea 

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

Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă criteriile de acces la serviciile medicale subvenţionate din bugetul local al 

Sectorului 6 şi plafoanele maxime de subvenţionare a serviciilor socio-medicale la Centrul 

Multifuncţional de Sănătate “Sfântul Nectarie - unitate socio-medicală” în anul 2014 astfel: 

Consiliul Local Sector 6 subvenţionează total sau parţial contravaloarea serviciilor medicale 

accesate de beneficiarii de asistenţă socială din cadrul Centrului Multifuncţional de Sănătate „Sfântul 
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Nectarie” - unitate socio-medicală, în limita a 800 lei/persoană/an calendaristic. Venitul net 

lunar/membru de familie se modifică de la 2.000 lei la 1.082 lei. 

 Persoanele cu venit cuprins între 0–500 lei/membru de familie vor beneficia de servicii 

medicale gratuite în limita a 800 lei. 

 Persoanele cu venit cuprins între 501–700 lei/membru de familie vor achita 30% din 

costul serviciilor medicale nedecontate accesate, fără depăşirea plafonului de 800 lei. 

 Persoanele cu venit cuprins între 701–900 lei/membru de familie vor achita 50% din 

costul serviciilor medicale nedecontate accesate, fără depăşirea plafonului de 800 lei. 

 Persoanele cu venit cuprins între 901–1082 lei/membru de familie vor achita 70% din 

costul serviciilor medicale nedecontate accesate, fără depăşirea plafonului de 800 lei. 

 Persoanele cu venit ce depăşeşte 1082 lei/membru de familie vor achita serviciile 

medicale integral. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Centrul Multifuncţional de Sănătate “Sfântul Nectarie” - 

unitate socio-medicală, vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 6                                                                                                           

Data: 30.01.2014 
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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 organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

în anul şcolar 2014 - 2015 

 

 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, 

adresa Inspectoratului Şcolar Sector 6 din data de 02.12.2013 înregistrată la sediul Administraţiei 

Şcolilor Sector 6 cu nr. 7593 din data de 02.12.2013 privind reţeaua unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 6 în anul şcolar 2014 – 2015 şi adresa Inspectoratului Şcolar 

Sector 6 din data de 02.12.2013 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 7594 din 

data de 02.12.2013 privind reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6 în 

anul Şcolar 2014 – 2015, a avizului conform al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr. 

28429 din data de 17.12.2013 înregistrat la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 8154 din 

data de 19.12.2013; 

 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  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art. 1. Se organizează reţeaua şcolară cuprinzând unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul şcolar 2014 – 2015 

conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Inspectoratul Şcolar Sector 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.: 7 

Data: 30.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 propunerii de schimbare a destinaţiei etajului 1 şi a mansardei imobilului 

aparţinând Colegiului Tehnic Carol I, situat în Bucureşti, 

Şoseaua Grozăveşti nr. 9, Sector 6 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 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. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei 

Naţionale, a procesului verbal nr. 205 din data de 05.11.2013 al Consiliului de Administraţie al 

Colegiului Tehnic Carol I, a adresei Direcţiei Generale de Poliţie al Municipiului Bucureşti cu nr. 

15074 din data de 09.01.2014, adresa Ministerului Educaţiei Naţionale cu nr.10756 din data de 

06.01.2014; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art. 1. Se aprobă propunerea de schimbare a destinaţiei etajului 1 şi a mansardei imobilului 

aparţinând Colegiului Tehnic Carol I, situat în Bucureşti, Şoseaua Grozăveşti nr. 9, Sector 6 din 

spaţiu cu destinaţie activităţi specifice procesului de învăţământ, în spaţiu la dispoziţia Direcţiei 

Generale de Poliţie al Municipiului Bucureşti, pentru desfăşurare activităţi specifice Dispeceratului 

pentru apeluri de urgenţă 112, pe o perioadă de 5 ani. 

 Art. 2. Schimbarea destinaţiei etajului 1 şi a mansardei imobilului aparţinând Colegiului Tehnic 

Carol I, situat în Bucureşti, Şoseaua Grozăveşti nr. 9, Sector 6 operează de la data emiterii avizului 

conform al ministrului Educaţiei Naţionale. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Direcţia Generală de Poliţie 

al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă 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.: 8 

Data: 30.01.2014 
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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 stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi Raportul 

de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

Având în vedere: 

- Prevederile art. 28 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum  şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă lista cu situaţiile considerate deosebite pentru acordarea ajutoarelor de 

urgenţă prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

 Art. 2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. Sector 6 nr. 

39/24.03.2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 9 

Data: 30.01.2014 

*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 acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei 

locuinţe, în anul 2014, ca masură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform 

prevederilor Legii nr. 116/2002 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi Raportul 

de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

Având în vedere: 

- Prevederile art. 23, 24 şi 25 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 

- Prevederile art. 48, 49 şi 56 din H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.  

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

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuinţe în cuantum 

maxim de 540.000 (50 x 900 lei/lună/persoană sau familie lei), în anul 2014, ca măsură de prevenire 
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şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2. De prevederile prezentei hotărâri beneficiază persoanele care au domiciliul sau au 

avut ultimul domiciliu pe raza sectorului 6, aflate în situaţii de marginalizare socială extremă sau în 

risc de marginalizare socială, conform criteriilor prezentate în Anexa nr. 2, care face parte din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3. (1) Acordarea prestaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre se va face prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

(2) Situaţia beneficiarilor prestaţiilor financiare va fi reevaluată trimestrial de la data încheierii 

contractului de închiriere. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 10 

Data: 30.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Tabere 

de dezvoltare personală” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

       Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

        Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 20.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2014, a proiectului „Tabere de dezvoltare personală” 

desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile 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.: 11                                            

Data: 30.01.2014                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Tu alegi!” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

             Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

             Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n)  din 

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

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 22.650 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2014, a proiectului „Tu alegi!” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile 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.: 12                                           

Data: 30.01.2014                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 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 derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Şcoala părinţilor” desfăşurat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

      Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

       Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

        Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n)  din 

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

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea  în cuantum maxim de 8.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2014, a proiectului „Şcoala părinţilor” desfăşurat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 13                                           

Data: 30.01.2014                                                                                             

*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 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 derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „La teatrale cu Matale!” desfăşurat 

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

      Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

       Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

        Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n)  din 

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

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 13.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2014, a proiectului „La Teatrale cu Matale!” desfăşurat 

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 si Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile 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.: 14                                            

Data: 30.01.2014                                                                                             

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 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 derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului 

,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

pentru perioada 2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor,modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 165/28.11.2013; 

- H.C.G.M.B. nr. 205/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî 

cu privire la cooperarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu 

Asociaţia "Centrul Creştin Bucureşti" în vederea implementării proiectului "Centrul pilot 

multifuncţional Romania kids" 

- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi 12  Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 
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- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) 

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 derularea şi finanţarea în limita sumei de 1.140.000 lei  din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul 

Creştin Bucureşti”, conform Anexei A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 15 

Data: 30.01.2014 

 

 

 

 

 

*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 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 derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului 

,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti” 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 165/28.11.2013; 

- H.C.G.M.B. nr. 63/27.02.2009 privind cooperarea Consiliului Local Sector 6  prin Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti în vederea 

implementării în comun şi a fianaţării proiectului „Cantina Socială Harul”; 

- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi 12 Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 
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În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d),  n) şi q) 

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 derularea şi finanţarea în limita sumei de 900.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin 

Bucureşti”, conform Anexei A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

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

grija Secretarului Sector 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 16                                            

Data: 30.01.2014                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului 

,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia 

Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Sfânta Irina” 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor,  modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 165/28.11.2013; 

- H.C.G.M.B. nr. 65/2006 privind aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 6, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu Fundaţia „Sfânta Irina” în vederea 

finanţării şi realizării în comun a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative Sf. Irina”; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

- Prevederile art. 51 alin. (3) lit. a) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

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

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a Legii nr. 

208/1997 privind cantinele de ajutor social; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 
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În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. a), precum şi cele ale art. 81, alin. (2), lit. d), n) şi 

q) 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 derularea şi finanţarea, în limita sumei de 100.000 lei, din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Sfânta 

Irina”, conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 17                                            

Data: 30.01.2014                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 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 derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului 

,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan” 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

   Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr .165/28.11.2013; 

- H.C.G.M.B. nr. 127/19.06.2007 privind cooperarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon 

Ştefan” în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului ''Centrul Comunitar Ghencea''. 

 - Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi 12 din Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind 

acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială; 
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În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) 

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

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 305.200 lei  din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul 

Arhidiacon Ştefan”, conform Anexelor A şi B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 18 

Data: 30.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 cofinanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii, în anii 

2014-2015, a proiectului ”Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii 

cu probleme de sănătate mintală”, ID 64373 desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Estuar” 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

    Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

            Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucureşti 

pentru perioada 2011-2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 20/27.01.2011 privind aprobarea participării D.G.A.S.P.C. Sector 6, în calitate 

de partener, în cadrul proiectului „Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu 

probleme de sănătate mintală”, ID 64373 şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, pentru 

perioada 2011-2012; 

- Prevederile art. 44 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2), lit. a), precum şi cele ale art. 81, alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

ulterioare;  

   Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă cofinanţarea pentru asigurarea sustenabilităţii, în anii  2014-2015, a 

proiectului ”Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate 

mintală”, ID 64373, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de 

Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.  
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Art. 2. Se aprobă finanţarea din bugetul Consiliului Local Sector 6 cu suma de 1.265.940 lei, 

reprezentând suma aferentă D.G.A.S.P.C. Sector 6 din totalul cheltuielilor în valoare de 1.351.920 

lei, pentru anii 2014-2015, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului  Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 19                                                                                          

Data: 30.01.2014                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 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 derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului 

,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” desfăşurat de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 în parteneriat cu  Fundaţia „Copii în Dificultate” 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

    Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 - Bucureşti  

pentru perioada 2011-2018; 

 - H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 165/28.11.2013; 

 - H.C.G.M.B. nr. 239/12.10.2006 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu 

Fundaţia „Copii în Dificultate în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului “Centrul 

specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde”; 

 - Prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) şi cele ale art. 110 alin. (2) din Legea  nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 
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În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) 

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 derularea şi finanţarea în limita sumei de 158.400 lei  din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” 

desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu 

Fundaţia „Copii în Dificultate”, conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 20 

Data: 30.01.2014      

    

 

 

 

 

 

 

 

*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 derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului 

,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat 

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România” 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

    Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti  

pentru perioada 2011-2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 165/28.11.2013; 

- H.C.G.M.B. nr. 88/2008 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 6, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor 

din România”, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului privind funcţionarea centrului 

"Casa Sfântului Marcellin Champagnat"; 

- Prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) şi cele ale art. 110 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 
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În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2), lit. a), precum şi cele ale art. 81, alin. (2) lit. d), n) şi q) 

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 derularea şi finanţarea în limita sumei de 857.990  lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” 

desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu 

Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”, conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

                                                                                              

Nr.: 21                                                                                                                           

Data: 30.01.2014 

          

 

 

 

 

 

 

 

*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 derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, 

a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis” 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi Raportul 

de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 172/27.05.2009 privind cooperarea 

Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

cu Fundaţia Filantropică Metropolis în vederea implementării în comun şi a finanţării proiectului 

„Centrul de ocrotire a copiilor „Acasă”; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr.165/28.11.2013; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) şi cele ale art. 110 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din Legea nr. 

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

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 912.480 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă”, desfăşurat de 
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia 

Filantropică Metropolis,  conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului  Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 22                                                                                                                    

Data: 30.01.2014                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, 

a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis” 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi Raportul 

de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 172/27.05.2009 privind cooperarea 

Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

cu Fundaţia Filantropică Metropolis în vederea implementării în comun şi a finanţării proiectului  

„Centrul de ocrotire a copiilor „Acasă”; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor,modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 165/28.11.2013; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) şi cele ale art. 110 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din Legea   nr. 

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

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 87.520 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi”, desfăşurat de Direcţia 
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Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică 

Metropolis, conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului  Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 23                                                                                                         

Data: 30.01.2014                                                                                                          

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, 

a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy” 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

       Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

pentru perioada 2011-2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 165/28.11.2013; 

- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi 12  din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) 

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

completările ulterioare;  
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Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 681.240 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy”, 

conform Anexlor A şi B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 24 

Data: 30.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, 

a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat 

cu Fundaţia Principesa Margareta a României 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

pentru perioada 2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 165/28.11.2013 ; 

- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind 

acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

ulterioare;  
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Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 173.810 lei  din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa 

Margareta a României, conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 25                                                                                                      

Data: 30.01.2014                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” ce va fi 

desfăşurat în cadrul  comunităţii locale din sectorul 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale; 

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

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă cuantumul maxim de 113.750 lei pentru derularea proiectului „Liga Tinerilor 

Sportivi” conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 26 

Data: 30.01.2014      

 

*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 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 derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale 

pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda 

copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

        Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Sector 6;  

        Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

       Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 121, 122, 123 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea  în cuantum maxim de 400.000 lei din bugetul local 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul 2014 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale 

pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile 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.: 27           

Data: 30.01.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 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 derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Lumea 

celor 64 de pătrate” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

           Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

  Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale; 

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

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 29000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2014, a proiectului „Lumea celor 64 de pătrate” 

desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 si Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile 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.: 28 

Data: 30.01.2014                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 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 derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Şanse la Integrare” desfăşurat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

       Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

        Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n)  din 

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

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 60.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în  anul 2014 a proiectului „Şanse la Integrare” desfăşurat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile 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.: 29                                        

Data: 30.01.2014                                                                             

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 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 derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Susţinerea 

şi dezvoltarea serviciilor pentru copiii cu dizabilităţi în cadrul Complexului Servicii de Recuperare” 

desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Sector 6;  

       Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

        Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 157.500 lei din bugetul local 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul 2014 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea 

serviciilor pentru copiii cu dizabilităţi în cadrul Complexului Servicii de Recuperare” desfăşurat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 si Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile 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.: 30 

Data: 30.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 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 derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului 

 „Şcoala de Voluntari”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

          Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 25.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2014, a proiectului „Şcoala de Voluntari” desfăşurat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile 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.: 31 

Data: 30.01.2014    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 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 derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului social „Sprijin pentru seniorii 

sectorului 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi Raportul 

de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

pentru perioada 2011 – 2018; 

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

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Prevederile art. 8 şi art. 12 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 30 alin. (3) lit. b) coroborate cu cele ale art. 94  alin. (2) lit. f) din Legea nr. 

292/2011 a asistenţei sociale; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea 

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

Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 336.000 lei din bugetul local 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2014, a proiectului social „Sprijin pentru seniorii 

sectorului 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 

conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului 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.: 32                                                                                      

Data: 30.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 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 derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului  

„Liga tinerilor karatişti”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

      Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

       Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

        Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale; 

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

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n)  din 

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

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea  în cuantum maxim de 396.000 lei din bugetul local 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2014, a proiectului „Liga tinerilor karatişti”, 

desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 si Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile 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.: 33 

Data: 30.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 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 modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 151/31.10.2013 privind aprobarea Studiului 

de fezabilitate pentru activităţile de eficientizare a consumurilor energetice din sectorul 6 

şi a modelului contractului de concesiune de lucrări publice, a caietului de sarcini 

şi a fişei de date aferente acestuia 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Investiţii; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

Ţinând cont în principal, de prevederile: 

- art. 45 alin. (2) lit. a), art. 81 alin. (2), lit. c) şi g), art. 124 şi altele incidente din Legea nr. 215/2001 

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

- O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a 

surselor regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Normele Metodologice de aplicare ale O.G. nr. 22/2008, aprobate prin H.G. nr. 409/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 372/2005 privind performaţa energetică a clădirilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 

de lucrări publice şi a contractelor de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Normelor Metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 34/2006, aprobate prin H.G. nr. 71/2007 şi H.G. 

nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

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

163/2013 cât şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 119/2013 pentru aprobarea 

Planului de acţiuni privind măsuri, programe şi lucrări pentru activităţile de eficientizare a 

consumurilor energetice din sectorul 6; 

Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1. Se modifică Articolul 1 din H.C.L. Sector 6 nr. 151/31.10.2013  şi va avea următorul 

cuprins: „Se aprobă actualizarea Studiului de fezabilitate privind activităţile de eficientizare a 

consumurilor energetice din Sectorul 6, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre”. 

Art. 2. Se modifică Articolul 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 151/31.10.2013  şi va avea următorul 

cuprins: „Se aprobă Studiul de Fundamentare al deciziei de concesiune privind activităţile de 

eficientizare a consumurilor energetice din Sectorul 6, Bucureşti, prevăzut în Anexa nr. 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre”.  

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Investiţii, celelalte direcţii din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 6, precum şi instituţiile de interes local ale sectorului 6, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 34                                                                                                              

Data: 30.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 VALEA FLORILOR” 

 

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 VALEA FLORILOR” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, 

prezentaţi în Anexa 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.: 35  

Data: 30.01.2014 

 

 

*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 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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier alee spate bloc A+B, Calea Giuleşti nr. 125” 

 

 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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, alee spate bloc A+B, Calea Giuleşti nr. 125” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, 

prezentaţi în Anexa 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.: 36  

Data: 30.01.2014 

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

http://www.pmb.ro/


172 

 

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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier aleea DREPTĂŢII” 

 

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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, aleea DREPTĂŢII” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 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.: 37  

Data: 30.01.2014 

 

*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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier aleea ARHEOLOGILOR” 

 

 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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, aleea ARHEOLOGILOR” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 

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.: 38  

Data: 30.01.2014 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/


174 

 

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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada BOJA” 

 

 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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada Boja” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 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.: 39 

Data: 30.01.2014 

 

 

*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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada CÂMPULUNG” 

 

 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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada CÂMPULUNG” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 

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.: 40  

Data: 30.01.2014 

 

*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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada CUTIERU ALEXANDRU” 

 

 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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada CUTIERU ALEXANDRU” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în 

Anexa 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.: 41  

Data: 30.01.2014 

 

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

http://www.pmb.ro/


177 

 

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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada DEALULUI” 

 

 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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada DEALULUI” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 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.: 42  

Data: 30.01.2014 

 

*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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada DRUMUL BELŞUGULUI” 

 

 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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada DRUMUL BELŞUGULUI” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în 

Anexa 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.: 43  

Data: 30.01.2014 

 

*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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada FÂNTÂNA LUI NARCIS” 

 

 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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada FÂNTÂNA LUI NARCIS” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în 

Anexa 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.: 44 

Data: 30.01.2014 

 

*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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada FURTUNEI” 

 

 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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada FURTUNEI” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 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.: 45  

Data: 30.01.2014 

 

*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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada General MACAROVICI V GEORGE” 

 

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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada General MACAROVICI V GEORGE” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, 

prezentaţi în Anexa 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.: 46  

Data: 30.01.2014 

*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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada GOVODARVA” 

 

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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada GOVODARVA” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 

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.: 47 

Data: 30.01.2014 

 

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

http://www.pmb.ro/


183 

 

 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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier intrarea FOŞNETULUI” 

 

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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, intrarea FOŞNETULUI” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 

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.: 48  

Data: 30.01.2014 

 

*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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier intrarea IZVORANI” 

 

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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, intrarea IZVORANI” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 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.: 49  

Data: 30.01.2014 

 

*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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada MIGDALULUI” 

 

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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada MIGDALULUI” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 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.: 50  

Data: 30.01.2014 

 

*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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada PĂDURARILOR” 

 

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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada PĂDURARILOR” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 

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.: 51 

Data: 30.01.2014 

 

*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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada PERA DUMITRU” 

 

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 ale 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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada PERA DUMITRU” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 

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.: 52 

Data: 30.01.2014 

*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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada PETUNIEI” 

 

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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada PETUNIEI” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 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.: 53 

Data: 30.01.2014 

 

*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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada pictor OCTAV BĂNCILĂ” 

 

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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada pictor OCTAV BĂNCILĂ” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în 

Anexa 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.: 54  

Data: 30.01.2014 

 

*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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada POPESCU STOIAN” 

 

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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada POPESCU STOIAN” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în 

Anexa 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.: 55 

Data: 30.01.2014 

*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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada sergent ION MARCU” 

 

 

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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada sergent ION MARCU” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în 

Anexa 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.: 56 

Data: 30.01.2014 

*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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada sergent ŞTEFAN CRIŞAN” 

 

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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada sergent ŞTEFAN CRIŞAN” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în 

Anexa 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.: 57 

Data: 30.01.2014 

 

*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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier intrarea sergent APOSTOL CONSTANTIN” 

 

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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, intrarea sergent APOSTOL CONSTANTIN” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, 

prezentaţi în Anexa 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.: 58 

Data: 30.01.2014 

 

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

http://www.pmb.ro/


194 

 

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 a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada TORCĂTOARELOR” 

 

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 documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada TORCĂTOARELOR” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în 

Anexa 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.: 59 

Data: 30.01.2014 

 

*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 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 Deciziei nr. 

46/17.01.2014 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate, ale Deciziei nr. 6/10.01.2014 privind repartizarea cotelor 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2014; 

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 997.603,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 978.052 mii lei la 

venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014,  în sumă de 85.618,00 mii lei, 

la cheltuieli şi la venituri în sumă de 85.618,00 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 

11/02 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2014, în sumă de 15.267,00 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform 

Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

            Art.  4. Se aprobă Bugetul creditelor interne şi externe al Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2014, în sumă de 28.500,00 mii lei credite interne şi 41.000,00 mii lei credite 
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externe, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1 şi 1a , anexă ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 60                                                                                       

Data: 30.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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