
1 

 

 

ROMÂNIA 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Splaiul Independenţei nr. 291 - 293, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România 

Tel.: 021.305.55.00 int. 1412 http://www.pmb.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MONITORUL OFICIAL AL  
 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 

Anul X, Nr. 7 Iulie 2014 

  

SUMAR  

  

Primăria Municipiului Bucureşti 2 

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti 7 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 8 

Consiliul Local Sector 1/Primăria Sectorului 1 87 

Consiliul Local Sector 2/Primăria Sectorului 2 122 

Consiliul Local Sector 3/Primăria Sectorului 3 131 

Consiliul Local Sector 4/Primăria Sectorului 4 132 

Consiliul Local Sector 5/Primăria Sectorului 5 141 

Consiliul Local Sector 6/Primăria Sectorului 6 142 

Servicii publice descentralizate 163 

 
  



2 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

  

SUMAR  

  
DISPOZIŢIA NR. 857 din 03.07.2014 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 III 

2014.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

3 

DISPOZIŢIA NR. 944 din 18.07.2014………………………………………………………………………………………………….. 5 

  

  

  

  

  

  

  

 
  



3 

 

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 
 

DISPOZIŢIE 

Nr.857 din 03.07.2014 
 

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 III 2014 
 

 Având în vedere referatul Direcţiei Venituri nr. 7329/13.06.2014; 
 

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

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

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

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

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

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

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

DISPUNE: 
 

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

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

0,26% faţă de cel aferent trimestrului II 2014, potrivit anexei care face parte integrantă din dispoziţie. 
 

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

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

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

indexare aferent trimestrului III 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. 857 DIN 03.07.2014 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 III 

 

 

 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 III 2014 este de 0,26% faţă de nivelul chiriilor 

stabilite în trimestrul II 2014 potrivit următorului calcul : 

 

 

Număr 

curent 

Indicele preţurilor de consum 

pentru luna Martie -2014 faţă 

de Februarie -2014 

Indicele preţurilor de 

consum pentru luna 

Aprilie-2014 

faţă de Martie-2014 

Indicele preţurilor de consum 

pentru luna Mai- 2014 

faţă de Aprilie-2014 

 

1. 

 

100,03 

 

100,27 

 

99,96 

 

 

 

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

 

     100,03%x100,27%x99,96%=100,26% – 100% = 0,26% 
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          PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

  PRIMAR GENERAL 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 944 din 18.07.2014 

 

 Având în vedere Referatul de Specialitate al Direcţiei Audit Public Intern nr. 526/08.07.2014 

prin care se propune aprobarea "Normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de 

audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituţiilor publice de interes local ale M.B., aflate în 

subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia şi R.A.D.E.T. Bucureşti", elaborate de Direcţia 

Audit Public Intern conform H.G. nr. 1086/2013; 

 Ţinând seama de Avizul nr. 152.802/03.07.2014, emis de Ministerul Finanţelor Publice - 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 

Bucureşti - Serviciul Audit Public Intern, delegat de M.F.P. - Unitatea Centrală de Armonizare pentru 

Auditul Public Intern privind "Normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit 

public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituţiilor publice de interes local ale M.B., aflate în 

subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia şi R.A.D.E.T. Bucureşti"; 

 În conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 305/18.12.2013 ; 

 În aplicarea art. 2 din H.G. nr. 1086/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind 

exercitarea activităţii de audit public intern; 

 În conformitate cu prevederile art. 13 lit. a) din Legea nr. 672/19.12.2002 privind auditul public 

intern, republicată, cu modificările ulterioare; 

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

locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

Art.1 Se aprobă "Normele metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public 

intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituţiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în 

coordonarea/sub autoritatea acestuia şi R.A.D.E.T. Bucureşti", prevăzute în anexa* care face parte 

integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art. 2 Prevederile D.P.G. nr. 564/2004 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 3 Direcţia Administraţie Publică şi Direcţia Audit Public Intern vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziţii. 

 

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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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea bugetului Muzeului Naţional al Literaturii Române pe anul 2014 

 

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, raportul Comisiei învăţământ, culte, sport 

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

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

şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. 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. 1. Se aprobă modificarea bugetului Muzeului National al Literaturii Romane pe anul 2014 

şi pentru păstrarea echilibrului bugetar modificarea bugetului propriu al ordonatorului principal de 

credite ( Primăria Municipiului Bucureşti ) conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă includerea modificărilor din anexa la prezenta hotărâre în anexele la 

Hotărârea CGMB nr. 32/2014 şi nr. 47/2014 de aprobare a bugetului propriu al Municipiului 

Bucureşti, buget iniţial, pe anul 2014 cu modificările ulterioare. 

 

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

Bucureşti din data de 02.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Raicu Mircea Cristian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 02.07.2014. 

Nr.134 
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Anexa la Hotărâre  
NR. 134/02.07.2014 

 
MODIFICĂRI ÎN BUGETUL MUZEULUI NAŢIONAL AL LITERATURII ROMÂNE 

PE ANUL 2014 
 

mii lei 

  Prevederi Influente Prevederi 

 DENUMIRE INDICATORI aprobate +/- modificate 

 

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

(Bugetul propriu al Ordonatorului Principal de 

credite) 

3.099.213,00 -878,50 3.098.334,50 

51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 384.711,00 -878,50 383.832,50 

51.02.01.03 AUTORITĂŢI EXECUTIVE 384.711,00 -878,50 383.832,50 

20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 161.400,00 -878,50 160.521,50 

20.30 Alte cheltuieli 134.193,00 -878,50 133.314,50 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 116.869,00 -878,50 115.990,50 

 

67.10.03.03 

MUZEUL NAŢIONAL AL LITERATURII 

ROMÂNE 

3.313,00 878,50 4.191,50 

     

 TOTAL VENITURI 3.313,00 878,50 4.191,50 

 IV.SUBVENTII 3.233,00 878,50 4.111,50 

43.10.09 Subvenţii pentru instituţii publice 2.888,00 878,50 3.766,50 

67.10.03.03 TOTAL CHELTUIELI 3.313,00 878,50 4.191,50 

01 CHELTUIELI CURENTE 2.968,00 878,50 3.846,50 

20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.332,00 878,50 2.210,50 

20.30 Alte cheltuieli 494,00 878,50 1.372,50 

20.30.04 Chirii 0,00 202,50 202,50 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 494,00 676,00 1.170,00 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea bugetului Muzeului Municipiului Bucureşti pe anul 2014 
 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice; 

Văzând raportul Comisiei economice buget finanţe, raportul Comisiei învăţământ, culte, sport 

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

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

şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. 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. 1 Se aprobă modificarea bugetului Muzeului Municipiului Bucureşti pe anul 2014 şi pentru 

păstrarea echilibrului bugetar modificarea bugetului propriu al ordonatorului principal de credite 

(Primăria Municipiului Bucureşti) conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă includerea modificărilor din anexa la prezenta hotărâre în anexele la 

Hotărârea CGMB 32/2014 şi Hotărârea CGMB 47/2014 de aprobare a bugetului propriu al 

Municipiului Bucureşti, buget iniţial, pe anul 2014 cu modificările ulterioare. 

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

secţiunii de dezvoltare conform anexei nr. 1.1.1 la Hotărârea CGMB nr. 32 şi Hotărârea CGMB nr. 

47/2014 de aprobare a bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2014, cu modificările 

ulterioare şi cu modificările din prezenta hotărâre. 
 

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

Bucureşti din data 02.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Raicu Mircea Cristian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 02.07.2014 

Nr. 135 
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Anexa la Hotărâre 
NR 135/02.07.2014 

 
MODIFICĂRI ÎN BUGETUL MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

PE ANUL 2014 
mii lei 

  Prevederi Influente Prevederi 

 DENUMIRE INDICATORI aprobate +/- modificate 

     
67.10.03.03 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 10.048,00 4.010,00 14.058,00 

 TOTAL VENITURI 10.048,00 4.010,00 14.058,00 

 IV.SUBVENŢII 9.680,00 4.010,00 13.690,00 

43.10.09 

43.10.19 

Subvenţii pentru instituţii publice  

Subvenţii pentru instituţii publice destinate 

secţiunii de dezvoltare 

9.600,00 

80,00 

3.890,00 

120,00 

 

13.490,00 

200,00 

 

     

67.10.03.03 TOTAL CHELTUIELI 10.048,00 4.010,00 14.058,00 

01 CHELTUIELI CURENTE 9.968,00 3.890,00 13.858,00 

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6.465,00 3.890,00 10.355,00 

20.30 Alte cheltuieli 1.550,00 3.890,00 5.440,00 

20.30.04 Chirii 700,00 985.00 1.685,00 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 850,00 2.905,00 3.755,00 

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 80,00 120,00 200,00 

71.01 Active fixe 80,00 120,00 200,00 

    
71.01.01 Construcţii  

din care: 

C.c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 

prefezilitate, fezabilitate şi altor studii aferente 

obiectivelor de investiţii 

1.Studiu de fezabilitate privind Proiectul Pilot de 

tipul "Laboratorul de Artă" sau "Depozitul de Artă" 

0,00 

 

 

 

 

 

 

120,00 

 

 

 

 

 

 

120,00 

 din Pinacoteca Muzeului Municipiului 

Bucureşti 

buc 1     preţ unitar :120,00 mii lei 

    
Pentru echilibrarea bugetului se va diminua bugetul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI (Bugetul propriu 

al Ordonatorului Principal de credite) la Capitolul 51.02 - Autorităţi publice şi Acţiuni Externe, subcapitolul 

51.02.01.03 - Autorităţi Executive, titlul 20 - Bunuri şi servicii, art. 20.30 - Alte cheltuieli, alineat 20.30.30 - alte 

cheltuieli cu bunuri şi servicii cu suma de 4.010,00 mii lei. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al domnului Ţica Horaţiu Florin şi 

vacantarea unui post de consilier din cadrul CGMB 

 

Având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal nr. 23/02.07.2014 înregistrată la 

Primăria Municipiului Bucureşti în data de 02.07.2014, prin care se comunică demisia din cadrul 

CGMB a domnului Ţica Horaţiu Florin; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 393/2004 

privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 32 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 constată încetarea de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti al domnului Ţica Horaţiu Florin. 

Art.2 Se declară vacant locul de consilier al domnului Ţica Horaţiu Florin. 

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

Bucureşti din data de 02.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Raicu Mircea Cristian 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti,02.07.2014. 

Nr.136 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/02.07.2014 privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier al domnului Ţica Horaţiu Florin şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, pentru următoarele motive: 

Proiectul de hotărâre nu a avut la bază referatul constatator semnat de Primarul General şi de 

Secretarul General al Municipiului Bucureşti, aşa cum prevede art.12 din Legea nr.393/2004 privind 

statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare: 

„ (2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi 

de secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul 

general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative." 

 

În consecinţă, hotărârea nr. 136/02.07.2014 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti fără respectarea normelor imperative legale mai sus-menţionate. 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

 

Tudor Toma 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al 

domnului Şerban Nicolae 

 

Având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Primăria Municipiului 

Bucureşti în data de 02.07.2014, prin care se propune domnul Şerban Nicolae pentru funcţia de 

consilier; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii CGMB nr. 73/2012 privind validarea mandatelor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic: Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al domnului Şerban Nicolae. 

 

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

Bucureşti din data de 02.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Raicu Mircea Cristian 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 02.07.2014 

Nr. 137 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 137/02.07.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Şerban Nicolae, pentru următoarele motive: 

Hotărârea nr. 136/02.07.2014 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 

al domnului Ţica Horaţiu Florin şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nu a avut la bază referatul constatator semnat de Primarul General şi de 

Secretarul General al Municipiului Bucureşti, aşa cum prevede art. 12 din Legea nr.393/2004 privind 

statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare: 

„ (2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi 

de secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul 

general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative." 

 

În consecinţă, hotărârea nr. 137/02.07.2014 fiind adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti fără respectarea normelor imperative legale mai sus-menţionate, postul 

deţinut de către Domnul Ţica Horaţiu Florin nu poate fi considerat vacant, pentru a fi ocupat de către 

Domnul Şerban Nicolae; pe cale de consecinţă şi Hotărârea CGMB nr.137/02.07.2014 a fost 

aprobată fără respectarea legii. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

 

Tudor Toma 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea HCGMB nr. 100 din 30.05.2014 privind validarea  

mandatului de consilier în cadrul CGMB a doamnei PETER Alexandrina 

 

Având în vedere plângerea prealabilă formulată de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti 

cu nr. 8244; 8519; 10401/P/27.06.2014 înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 

2562/6/01.07.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 2012/02.07.2014 prin care se 

solicită revocarea hotărârii nr. 100/30.05.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Peter Alexandrina; 

În temeiul art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic: Se revocă hotărârea Consiliului General ai Municipiului Bucureşti nr. 

100/30.05.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al doamnei Peter Alexandrina. 

 

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

Bucureşti din data de 14.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mircea Cristian Raicu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

 

Bucureşti, 14.07.2014 

Nr. 138 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea HCGMB nr. 101 din 30.05.2014 privind validarea  

mandatului de consilier în cadrul CGMB a domnului MOCIOACĂ Ştefan Alexandru 

 

Având în vedere plângerea prealabilă formulată de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti 

cu nr. 8244; 8519; 10401/P/27.06.2014 înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 

2562/6/01.07.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 2012/02.07.2014 prin care se 

solicită revocarea hotărârii nr. 101/30.05.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului MOCIOACĂ Ştefan Alexandru; 

În temeiul art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic: Se revocă hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

101/30.05.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al domnului MOCIOACĂ Ştefan Alexandru. 

 

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

Bucureşti din data de 14.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mircea Cristian Raicu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

 

Bucureşti,14.07. 2014 

Nr. 139 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Ştefănel Marin Dan,  

vacantarea unui post de consilier general din cadrul C.G.M.B.  

şi revocarea hotărârii C.G.M.B. nr. 132/30.06.2014 

 

Având în vedere adresa Partidului Poporului - Dan Diaconescu nr. 1472/6/25.04.2014 

referitoare la radierea din registrul membrilor acestui partid a domnului Ştefănel Marin Dan. 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. h
^
1 şi alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind 

statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HO T Ă RĂ Ş T E: 

 

Art.1 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier general în cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti al domnului Ştefănel Marin Dan şi vacantarea unui post de 

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Art.2 Se revocă hotărârea CGMB nr. 132/30.06.2014. 

 

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

Bucureşti din data de 14.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mircea Cristian Raicu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

Refuz contrasemanrea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti 14.07.2014 

Nr. 140 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr.140/14.07.2014 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Marin 

Ştefanei Dan, vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti şi revocarea hotărârii CGMB nr.132/2014, pentru următoarele motive: 

 

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat de consilieri din cadrul CGMB care au întocmit şi semnat o 

expunere de motive şi nu are la bază referatul constatator semnat de Primarul General şi de 

Secretarul General al Municipiului Bucureşti, aşa cum prevede art.12 din Legea nr.393/2004 privind 

statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare: 

„ (2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi 

de secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul 

general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative." 

 

În consecinţă, hotărârea nr. 140/14.07.2014 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti fără respectarea normelor imperative legale mai sus-menţionate. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

 

Tudor Toma 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Ana Maria Popescu, vacantarea unui post de 

consilier din cadrul C.G.M.B. şi revocarea hotărârii C.G.M.B. nr. 133/30.06.2014 

 

Având în vedere adresa Partidului Poporului - Dan Diaconescu nr. 1472/6/25.04.2014 

referitoare la radierea din registrul membrilor acestui partid a doamnei Ana Maria Popescu. 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. h
^
1 şi alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind 

statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O TĂ R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier general în cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti al doamnei Ana Maria Popescu şi vacantarea unui post de 

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Art.2 Se revocă hotărârea Consiliului General nr. 133/30.06.2014. 

 

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

Bucureşti din data de 14.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu TUDOR TOMA 

Refuz contrasemanrea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 14.07. 2014 

Nr. 141 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 141/14.07.2014 privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Ana 

Maria Popescu, vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti şi revocarea Hotărârii CGMB nr.133/30.06.2014, pentru următoarele motive: 

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat de consilieri din cadrul CGMB care au întocmit şi semnat o 

expunere de motive şi nu are la bază referatul constatator semnat de Primarul General şi de 

Secretarul General al Municipiului Bucureşti, aşa cum prevede art. 12 din Legea nr.393/2004 privind 

statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare: 

„ (2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi 

de secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul 

general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative." 

În consecinţă, hotărârea nr. 141/14.07.2014 a fost adoptată de către Consiliul Generai al 

Municipiului Bucureşti, fără respectarea normelor imperative legale mai sus-menţionate. 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

 

Tudor Toma 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al 

domnului Scarlat Horia şi revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 123/30.06.2014 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare adresa Partidului Naţional Liberal nr. 37/26.06.2014 înregistrată la 

Primăria Municipiului Bucureşti - Cabinet Secretar General sub nr. 2498/6/26.06.2014, prin care se 

propune validarea domului Scarlat Horia pentru funcţia de consilier; 

Văzând procesul verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 32 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 validează mandatul de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al domnului Scarlat Horia, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de consilier 

al doamnei Ţapardel Ana-Claudia. 

Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 123/30.06.2014 privind validarea mandatului de 

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Scarlat Horia. 

 

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

Bucureşti din data de 14.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mircea Cristian Raicu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

Refuz contrasemanrea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti,14.07.2014 

Nr. 142 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 142/14.07.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Scarlat Horia revocarea Hotărârii CGMB 

nr.123/2014, pentru următoarele motive: 

Hotărârea a fost adoptată fără respectarea prevederilor imperative ale art. 96 alin. (9) din 

Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, care prevede următoarele: 

„Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. În 

caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile 

devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, dacă, până la data validării mandatului 

pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau, după caz, alianţele politice ori alianţele 

electorale pe listele cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor 

judeţene ale partidelor politice, respectiv ale acelor partide politice care au constituit alianţe politice 

sau alianţe electorale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv ori din unul dintre partidele 

politice care au constituit alianţele politice sau alianţele electorale, după caz." 

În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr.142/2014 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, fără respectarea normelor imperative ale actului mai sus-menţionat. 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al 

domnului Şerban Nicolae şi revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr.137/02.07.2014 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 73/2012 privind validarea mandatelor 

consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare adresa Partidului Democrat Liberal nr. 22/02.07.2014 înregistrată la 

Primăria Municipiului Bucureşti - Cabinet Secretar General sub nr. 2613/6/02.07.2014, prin care se 

propune domnul Şerban Nicolae pentru funcţia de consilier; 

Văzând procesul verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 32 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 validează mandatul de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al domnului Şerban Nicolae. 

Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/02.07.2014 privind validarea mandatului de 

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Şerban Nicolae. 

 

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

Bucureşti din data de 14.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 14.07.2014 

Nr. 143 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 143/14.07.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

Consiliului General ai Municipiului Bucureşti al domnului Şerban Nicolae şi revocarea Hotărârii 

CGMB nr. 137/2014, pentru următoarele motive: 

Hotărârea nr. 136/02.07.2014 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 

al domnului Ţica Horaţiu Florin şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nu a avut la bază referatul constatator semnat de Primarul General şi de 

Secretarul General al Municipiului Bucureşti, aşa cum prevede art.12 din Legea nr.393/2004 privind 

statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare: 

„ (2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi 

de secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul 

general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative." 

 

În consecinţă, hotărârea nr.137/02.07.2014 fiind adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti fără respectarea normelor imperative legale mai sus-menţionate, postul 

deţinut de către Domnul Ţica Horaţiu Florin nu poate fi considerat vacant, pentru a fi ocupat de către 

Domnul Şerban Nicolae; pe cale de consecinţă şi Hotărârea CGMB nr. 143/14.07.2014 a fost 

aprobată fără respectarea legii. 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor Toma 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind schimbarea din funcţia de viceprimar general al municipiului Bucureşti  

a domnului Dan Alexandru Darabont şi revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr.128/30.06.2014 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O TĂ R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă schimbarea din funcţia de viceprimar general al municipiului Bucureşti a 

domnului Dan Alexandru Darabont. 

Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 128/30.06.2014 privind schimbarea din funcţia de 

viceprimar al municipiului Bucureşti a domnului Dan Alexandru Darabont. 

 

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

Bucureşti din data de 14.07.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.07.2014 

Nr. 144 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 126/30.06.2014 şi nr. 125/30.06.2014, schimbarea din 

funcţia de viceprimar al municipiului Bucureşti a domnului Marcel Octavian Nicolaescu şi 

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti şi vacantarea unui post de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. h
1
 şi alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind 

statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 32 şi art. 57 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 126/30.06.2014 privind încetarea mandatului de 

consilier al domnului Marcel Octavian Nicolaescu şi vacantarea unui post de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 125/30.06.2014 privind schimbarea din funcţia de 

viceprimar al municipiului Bucureşti a domnului Marcel Octavian Nicolaescu. 

Art. 3 Se aprobă schimbarea din funcţia de viceprimar al municipiului Bucureşti a domnului 

Marcel Octavian Nicolaescu. 

Art.4 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti domnului Marcel Octavian Nicolaescu şi vacantarea unui post de consilier în 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 14.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 14.07.2014 

Nr.145  
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 145/14.07.2014 privind revocarea Hotărârilor CGMB nr. 126/30.06.2014 şi 

nr. 125/30.06.2014, schimbarea din funcţia de viceprimar al Municipiului Bucureşti a domnului 

Marcel Octavian Nicolaescu şi constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în cadrul 

CGMB şi vacantarea unui post de consilier în cadrul CGMB, pentru următoarele motive: 

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat de consilieri din cadrul CGMB care au întocmit şi semnat o 

expunere de motive; prin hotărâre, pe lângă schimbarea din funcţia de viceprimar, se constată şi 

încetarea de drept a mandatului de consilier al Domnului Marcel Octavian Nicolaescu, fără referatul 

constatator semnat de Primarul General şi de Secretarul General al Municipiului Bucureşti, aşa cum 

prevede art.12 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

„ (2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi 

de secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul 

general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative." 

În consecinţă, hotărârea nr. 145/14.07.2014 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti fără respectarea normelor imperative legale mai sus-menţionate. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

 

Tudor Toma 

 

 

 



32 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al 

domnului Tănase Antonel şi revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr.127/30.06.2014 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare adresa Partidului Naţional Liberal nr. 38/26.06.2014 înregistrată la 

Primăria Municipiului Bucureşti - Cabinet Secretar General sub nr. 2497/6/26.06.2014, prin care se 

propune domnul Tănase Antonel pentru funcţia de consilier; 

Văzând procesul verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 32 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 validează mandatul de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al domnului Tănase Antonel, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de 

consilier al domnului Nicolaescu Marcel Octavian. 

Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 127/30.06.2014 privind validarea mandatului de 

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Tănase Antonel. 

 

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

Bucureşti din data de 14.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

Refuz contrasemanrea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 14.07.2014 

Nr. 146 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 146/14.07.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Tănase Antonel şi revocarea Hotărârii 

CGMB nr.127/2014, pentru următoarele motive: 

Hotărârea a fost aprobată fără respectarea prevederilor imperative ale art. 96 alin. (9) din 

Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, care prevede următoarele: 

„Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. În 

caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile 

devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, dacă, până la data validării mandatului 

pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau, după caz, alianţele politice ori alianţele 

electorale pe listele cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor 

judeţene ale partidelor politice, respectiv ale acelor partide politice care au constituit alianţe politice 

sau alianţe electorale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv ori din unul dintre partidele 

politice care au constituit alianţele politice sau alianţele electorale, după caz." 

Având în vedere cele prezentate, Hotărârea C.G.M.B. nr.146/2014 a fost adoptată de către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, fără respectarea normelor imperative ale actului mai sus-

menţionat. 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 130/30.06.2014 privind alegerea unui 

viceprimar al municipiului Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic: Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 130/30.06.2014 privind alegerea domnului 

Ghiţă Richard Vicenţiu în funcţia de viceprimar general al municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 14.07.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.07. 2014 

Nr.147 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 131/30.06.2014 privind alegerea unui 

viceprimar al municipiului Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic: Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 131/30.06.2014 privind alegerea domnului 

lliescu Cătălin Lucian în funcţia de viceprimar al municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 14.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.07.2014 

Nr.148  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea unui viceprimar al municipiului Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

viceprimar al municipiului Bucureşti; 

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

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Richard Vicentiu din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 14.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti,14.07. 2014 

Nr. 149 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea unui viceprimar al municipiului Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

viceprimar al municipiului Bucureşti; 

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

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Cătălin Lucian din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 14.07.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.07.2014 

Nr. 150 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti  

pe perioada 15.07.2014-13.10.2014 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 

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

modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

137/2005; 

În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se alege domnul consilier Raicu Mircea Cristian în funcţia de preşedinte de şedinţă a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 14.07.2014- 13.10.2014. 

Art.2 

Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 129/30.06.2014 privind alegerea domnului consilier Raicu 

Mircea Cristian în funcţia de preşedinte de şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe 

perioada 01.07.2014 -30.09.2014. 

 

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

Bucureşti din data de 14.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.07.2014 

Nr. 151 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 72/2012 privind alegerea  

Comisiei de validare şi revocarea Hotărârii nr. 122/30.06.2014 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere demisia doamnei Zorkoczy Julia din Comisia de validare a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de prevederile art. 31 alin. (2) şi art. 45 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 alege domnul consilier Panaitescu Horaţiu ca membru al Comisiei de validare a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Art.2 Se modifică Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 72/2012 privind alegerea Comisiei de 

validare a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 122/30.06.2014. 

Art.4 Începând cu data prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară se abrogă. 

 

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

Bucureşti din data de 14.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.07.2014 

Nr. 152 

 

 

Anexa la HCGMB nr. 152/14.07.2014 

1. Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian 

2. Domnul consilier Pieptea Cornel 

3. Domnul consilier Panaitescu Horaţiu 

4. Doamna consilier Dinu Maria Mirela 

5. Domnul consilier Câmpeanu Remus Cătălin 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H OT Ă R Â R E 

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

23.07.2014 – 22.10.2014 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 

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

modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

137/2005; 

În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se alege domnul consilier Raicu Mircea Cristian în funcţia de preşedinte de şedinţă a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 23.07.2014 – 22.10.2014. 

Art.2 Orice prevedere contrară se abrogă. 

 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.153 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H OT Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 139/14.07.2014 şi nr. 101/30.06.2014 

 

Având în vedere plângerea prealabilă formulată de către Instituţia Prefectului Municipiului 

Bucureşti cu nr. 8244;8519;10401/P27.06.2014 înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 

2562/6/01.07.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 2012/02.07.2014, prin care se 

solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 101/30.05.2014 privind validarea mandatului de consilier în 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Mocioacă Ştefan Alexandru; 

În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 139/14.07.2014 privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. 

nr. 101/30.05.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti al domnului Mocioacă Ştefan Alexandru. 

Art.2 Se revocă Hotărârea nr. 101/30.05.2014 privind validarea mandatului de consilier în 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Mocioacă Ştefan Alexandru. 

Art. 3 Orice prevedere contrară se abrogă. 

 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.154 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H OT Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 138/14.07.2014 şi nr. 100/30.05.2014 

 

Având în vedere plângerea prealabilă formulată de către Instituţia Prefectului Municipiului 

Bucureşti cu nr. 8244;8519;10401/P27.06.2014 înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 

2562/6/01.07.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 2012/02.07.2014, prin care se 

solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 100/30.05.2014 privind validarea mandatului de consilier în 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Peter Alexandrina; 

În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 138/14.07.2014 privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. 

100/30.05.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al doamnei Peter Alexandrina. 

Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 100/30.05.2014 privind validarea mandatului de 

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Peter Alexandrina. 

Art. 3 Orice prevedere contrară se abrogă. 

 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.155 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H OT Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 146/14.07.2014 şi nr. 127/30.06.2014 
 

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

Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de argumentele şi principiile invocate în plângerea prealabilă formulată de către 

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. 8244; 8519;10401/P27.06.2014 înregistrată la 

Cabinet Secretar General sub nr. 2562/6/01.07.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub 

nr. 2012/02.07.2014, precum şi de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

S.M./12.231; 12.232; 12.233/P/17.07.2014 înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 

2881/6/17.07.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 2221/17.07.2014 prin care se 

anunţă chemarea în judecată a C.G.M.B. în vederea anulării Hotărârilor C.G.M.B. 121 – 137 

adoptate în şedinţa de îndată din data de 30.06.2014, ora 18:20, precum şi nr. 134 - 137 adoptate în 

şedinţa de îndată din 02.07.2014 ora 16:00; 

În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 146/14.07.2014 privind validarea mandatului de 

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Tănase Antonel şi 

revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 127/30.06.2014. 

Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 127/30.06.2014 privind validarea mandatului de 

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Tănase Antonel. 

Art.3 Orice prevedere contrară se abrogă. 
 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.156 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H OT Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 142/14.07.2014 şi nr. 123/30.06.2014 
 

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

Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de argumentele şi principiile invocate în plângerea prealabilă formulată de către 

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. 8244; 8519;10401/P27.06.2014 înregistrată la 

Cabinet Secretar General sub nr. 2562/6/01.07.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub 

nr. 2012/02.07.2014, precum şi de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

S.M./12.231; 12.232; 12.233/P/17.07.2014 înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 

2881/6/17.07.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 2221/17.07.2014 prin care se 

anunţă chemarea în judecată a C.G.M.B. în vederea anulării Hotărârilor C.G.M.B. 121 – 137 

adoptate în şedinţa de îndată din data de 30.06.2014, ora 18:20, precum şi nr. 134 - 137 adoptate în 

şedinţa de îndată din 02.07.2014 ora 16:00; 

În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 142/14.07.2014 privind validarea mandatului de 

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Scarlat Horia şi 

revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 123/30.06.2014. 

Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 123/30.06.2014 privind validarea mandatului de 

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Scarlat Horia. 

Art. 3 Orice prevedere contrară se abrogă. 
 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.157 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H OT Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 143/14.07.2014 şi nr. 137/02.07.2014 
 

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

Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de argumentele şi principiile invocate în plângerea prealabilă formulată de către 

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. 8244; 8519;10401/P27.06.2014 înregistrată la 

Cabinet Secretar General sub nr. 2562/6/01.07.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub 

nr. 2012/02.07.2014, precum şi de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

S.M./12.231; 12.232; 12.233/P/17.07.2014 înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 

2881/6/17.07.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 2221/17.07.2014 prin care se 

anunţă chemarea în judecată a C.G.M.B. în vederea anulării Hotărârilor C.G.M.B. 121 – 137 

adoptate în şedinţa de îndată din data de 30.06.2014, ora 18:20, precum şi nr. 134 - 137 adoptate în 

şedinţa de îndată din 02.07.2014 ora 16:00; 

În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 143/14.07.2014 privind validarea mandatului de 

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Şerban Nicolae şi 

revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 137/02.07.2014. 

Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/02.07.2014 privind validarea mandatului de 

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Şerban Nicolae. 

Art. 3 Orice prevedere contrară se abrogă. 
 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.158 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H OT Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 124/30.06.2014 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de argumentele şi principiile invocate în plângerea prealabilă formulată de către 

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. 8244; 8519;10401/P27.06.2014 înregistrată la 

Cabinet Secretar General sub nr. 2562/6/01.07.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub 

nr. 2012/02.07.2014, precum şi de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

S.M./12.231; 12.232; 12.233/P/17.07.2014 înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 

2881/6/17.07.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 2221/17.07.2014 prin care se 

anunţă chemarea în judecată a C.G.M.B. în vederea anulării Hotărârilor C.G.M.B. 121 – 137 

adoptate în şedinţa de îndată din data de 30.06.2014, ora 18:20, precum şi nr. 134 - 137 adoptate în 

şedinţa de îndată din 02.07.2014 ora 16:00; 

În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 124/30.06.2014 privind validarea mandatului de 

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Ţica Horaţiu Florin.  

Art.2 Orice prevedere contrară se abrogă. 

 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.159 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H OT Ă R Â R E 

privind schimbarea din funcţia de viceprimar al Municipiului Bucureşti a domnului Nicolaescu Marcel 

Octavian şi revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 145/14.07.2014 şi nr. 125/30.06.2014 
 

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

Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. S.M./12.231; 12.232; 

12.233/P/17.07.2014 înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 2881/6/17.07.2014 şi la 

Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 2221/17.07.2014 prin care se anunţă chemarea în 

judecată a C.G.M.B. în vederea anulării Hotărârilor C.G.M.B. 121 – 137 adoptate în şedinţa de 

îndată din data de 30.06.2014, ora 18:20, precum şi nr. 134 - 137 adoptate în şedinţa de îndată din 

02.07.2014 ora 16:00; 

În temeiul prevederilor art. 32 şi art. 57 alin. (4) 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 schimbarea din funcţia de viceprimar al Municipiului Bucureşti al domnului 

Nicolaescu Marcel Octavian.   

Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 145/14.07.2014 privind revocarea Hotărârilor 

C.G.M.B. nr. 126/30.06.2014 şi nr. 125/30.06.2014, schimbarea din funcţia de viceprimar al 

Municipiului Bucureşti a domnului Nicolaescu Octavian Marcel şi constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi vacantarea unui 

post de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Art. 3 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 125/30.06.2014 privind schimbarea din funcţia de 

viceprimar al Municipiului Bucureşti a domnului Nicolaescu Octavian Marcel. 

Art.4 Orice prevedere contrară se abrogă. 
 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 
 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.160 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H OT Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Nicolaescu Marcel Octavian şi vacantarea unui 

post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti   

 

În baza referatului Primarului General al Municipiului Bucureşti şi al Secretarului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere Decizia Consiliului de Coordonare al Municipiului Bucureşti din cadrul 

Partidului Naţional Liberal nr. 39/26.06.2014, înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 

2499/6/26.06.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 1913/26.06.2014; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. h^1) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind 

statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 45 alin. (1) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Articol unic -Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului Nicolaescu Marcel 

Octavian ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales şi se 

declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  

 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.161 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H OT Ă R Â R E 

privind modificarea Anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 72/2012 privind alegerea Comisiei de validare 

şi revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 152/14.07.2014 şi nr. 122/30.06.2014 
 

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

Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere demisia doamnei Zorkoczy Julia din Comisia de validare din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. S.M./12.231; 12.232; 

12.233/P/17.07.2014 înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 2881/6/17.07.2014 şi la 

Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 2221/17.07.2014 prin care se anunţă chemarea în 

judecată a C.G.M.B. în vederea anulării Hotărârilor C.G.M.B. 121 – 137 adoptate în şedinţa de 

îndată din data de 30.06.2014, ora 18:20, precum şi nr. 134 - 137 adoptate în şedinţa de îndată din 

02.07.2014 ora 16:00; 

În temeiul prevederilor art. 31 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 alege domnul consilier Panaitescu Horaţiu ca membru al Comisiei de validare din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Art.2 Se modifică Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 72/2012 privind alegerea Comisiei de 

validare din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 152/14.07.2014 privind modificarea Anexei la 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 72/2012 privind alegerea Comisiei de validare şi revocarea Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 122/30.06.2014. 

Art.4 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 122/30.06.2014 privind modificarea anexei la 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 72/2012 privind alegerea Comisiei de validare. 

Art.5 Începând cu data prezentei, orice prevedere contrară se abrogă. 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.162 
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Anexa la HCGMB nr 162/23.07.2014 

 

 

 

 

1. Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian 

2. Domnul consilier Pieptea Cornel 

3. Domnul consilier Panaitescu Horia 

4. Doamna consilier Dinu Maria Mirela 

5. Domnul consilier Câmpeanu Remus Cătălin 

 

 



51 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H OT Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al  

Municipiului Bucureşti al domnului Şerban Nicolae  
 

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

Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare adresa Partidului Democrat Liberal nr. 22/02.07.2014 înregistrată la 

Primăria Municipiului Bucureşti - Cabinet Secretar General sub nr. 2613/6/02.07.2014, prin care se 

propune domul Şerban Nicolae pentru funcţia de consilier; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 73/2012 privind validarea mandatelor 

consilierilor din cadrul C.G.M.B.; 

Văzând procesul verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 32 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 validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al domnului Şerban Nicolae. 

Art.2 Orice prevedere contrară se abrogă. 
 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 
 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.163 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

 Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 163/23.07.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Şerban Nicolae, pentru următoarele motive: 

 Potrivit adresei Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor - Municipiul Bucureşti, 

nr.54856/01.08.2014, înregistată la Cabinetul Secretarului General al Municipiului Bucureşti sub 

nr.3152/6/05.08.2014, domnul Şerban Nicolae are domiciliul în judeţul Ilfov şi reşedinţă valabilă în 

perioada 23.07.2014-22.07.2015, în Municipiul Bucureşti. 

 Prin urmare, nu sunt respectate prevederile imperative ale art.4 (2) din Legea nr.67/2004 

coroborate cu art.9 (2) lit.c) din Legea nr.393/2004, în sensul că acele condiţii care trebuie 

îndeplinite de persoana care candidează sunt valabile atât la data la care sunt alese, la data la care 

sunt validate, cât şi pe întreaga durată a exercitării mandatului. 

 

SECRETAR GENERAL  

al Municipiului Bucureşti 

 

Tudor Toma 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H OT Ă R Â R E   

privind schimbarea din funcţia de viceprimar al Municipiului Bucureşti a domnului Darabont Dan 

Alexandru şi revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 144/14.07.2014 şi nr. 128/30.06.2014   
 

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

Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. S.M./12.231; 12.232; 

12.233/P/17.07.2014 înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 2881/6/17.07.2014 şi la 

Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 2221/17.07.2014 prin care se anunţă chemarea în 

judecată a C.G.M.B. în vederea anulării Hotărârilor C.G.M.B. 121 – 137 adoptate în şedinţa de 

îndată din data de 30.06.2014, ora 18:20, precum şi nr. 134 - 137 adoptate în şedinţa de îndată din 

02.07.2014 ora 16:00; 

În temeiul prevederilor art. 57 alin. (4) 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 schimbarea din funcţia de viceprimar al Municipiului Bucureşti a domnului 

Darabont Dan Alexandru.  

Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 144/14.07.2014 privind schimbarea din funcţia de 

viceprimar al Municipiului Bucureşti a domnului Darabont Dan Alexandru. 

Art.3 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 128/30.06.2014 privind schimbarea din funcţia de 

viceprimar al Municipiului Bucureşti a domnului Darabont Dan Alexandru. 

Art.4 Orice prevedere contrară se abrogă. 
 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.164 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H OT Ă R Â R E 

privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Bucureşti  

 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu 

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

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

viceprimar al Municipiului Bucureşti; 

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

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Iliescu Cătălin Lucian din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.165 

 

 



55 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H OT Ă R Â R E 

privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Bucureşti  

 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

viceprimar al Municipiului Bucureşti; 

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

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

general Ghiţă Richard Vicenţiu din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.166 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H OT Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 90/29.04.2014 privind constituirea Comisiei de selecţie formată din 

5 membri, specialişti în recrutarea resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale şi 

administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecţie prealabilă pentru numirea membrilor 

Consiliului de Administraţie al regiilor autonome de interes local ale municipiului Bucureşti şi la societăţile 

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

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

Bucureşti; 

 Ţinând cont de adresa nr. 8244;8519;10401/P27.06.2014 înregistrată la Primăria Municipiului 

Bucureşti cu nr. 1251565/30.06.2014, la Cabinet Secretar General sub nr. 2562/6/01.07.2014 şi la Direcţia 

Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 2012/02.07.2014, prin care Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti 

solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 90/29.04.2014; 

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

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (9) şi art. 45 alin. (1) şi alin (5) 

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

ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 90/29.04.2014 privind constituirea Comisiei de selecţie 

formată din 5 membri, specialişti în recrutarea resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale şi 

administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecţie prealabilă pentru numirea membrilor 

Consiliului de Administraţie al regiilor autonome de interes local ale municipiului Bucureşti şi la societăţile 

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

 Art.2 Orice prevedere contrară se abrogă. 
 

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

din data de 23.07.2014. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.167 
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  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

  Secretar General 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 167/23.07.2014 privind privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 

90/29.04.2014 privind constituirea Comisiei de selecţie formată din 5 membri, specialişti în 

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

organizării procedurii de evaluare/selecţie prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de 

Administraţie al regiilor autonome de interes local ale municipiului Bucureşti şi la societăţile 

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

caz, pentru următoarele motive: 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 167/23.07.2014 a fost aprobată în 

cadrul şedinţei ordinare a C.G.M.B. din data de 23.07.2014, neavând raportul direcţiei de 

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea 

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

ulterioare, unde se prevede următoarele: 

 „Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute 

dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de 

raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi 

(4).” 

 

 

SECRETAR GENERAL  

al Municipiului Bucureşti 

 

TUDOR TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H OT Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii nr. 91/29.04.2014 privind revocarea membrilor în Consiliul de Administraţie al 

Regiei Autonome de Transport Bucureşti şi numirea unui Consiliu de Administraţie interimar 
 

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

Bucureşti; 

 Ţinând cont de adresa nr. 8244;8519;10401/P27.06.2014 înregistrată la Primăria Municipiului 

Bucureşti cu nr. 1251565/30.06.2014, la Cabinet Secretar General sub nr. 2562/6/01.07.2014 şi la Direcţia 

Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 2012/02.07.2014, prin care Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti 

solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 91/29.04.2014; 

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

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) şi art. 45 alin. (1) şi alin (5) din 

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

ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 91/29.04.2014 privind revocarea membrilor în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome de Transport Bucureşti şi numirea unui Consiliu de Administraţie 

interimar. 

 Art. 2 În termen de 20 de zile Consiliul de Administraţie va înainta Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti spre aprobare planul de administrare al Regiei Autonome de Transport Bucureşti revizuit. 

 Art.3 Orice prevedere contrară se abrogă. 
 

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

din data de 23.07.2014. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 
 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.168 
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  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

  Secretar General 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 168/23.07.2014 privind privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 

91/29.04.2014 privind revocarea membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de 

Transport Bucureşti şi numirea unui Consiliu de Administraţie interimar, pentru următoarele motive: 

  Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 168/23.07.2014 a fost aprobată în 

cadrul şedinţei ordinare a C.G.M.B. din data de 23.07.2014, neavând raportul direcţiei de 

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea 

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

ulterioare, unde se prevede următoarele: 

 „Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute 

dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de 

raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi 

(4).” 

 

 

 

SECRETAR GENERAL  

al Municipiului Bucureşti 

 

TUDOR TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H OT Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii nr. 92/29.04.2014 privind revocarea membrilor în Consiliul de Administraţie al 

Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice şi numirea unui Consiliu de Administraţie interimar 
 

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

Bucureşti; 

 Ţinând cont de adresa nr. 8244;8519;10401/P27.06.2014 înregistrată la Primăria Municipiului 

Bucureşti cu nr. 1251565/30.06.2014, la Cabinet Secretar General sub nr. 2562/6/01.07.2014 şi la Direcţia 

Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 2012/02.07.2014, prin care Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti 

solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 92/29.04.2014; 

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

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) şi art. 45 alin. (1) şi alin (5) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 92/29.04.2014 privind revocarea membrilor în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice şi numirea unui Consiliu de 

Administraţie interimar. 

 Art. 2 În termen de 20 de zile Consiliu de Administraţie va înainta Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti spre aprobare planul de administrare al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice 

revizuit. 

 Art.3 Orice prevedere contrară se abrogă. 
 

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

din data de 23.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 
 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.169 
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  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

  Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 169/23.07.2014 privind revocarea Hotărârii nr. 92/29.04.2014. privind 

revocarea membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei 

Termice şi numirea unui Consiliu de Administraţie interimar, pentru următoarele motive: 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 169/23.07.2014 a fost aprobată în 

cadrul şedinţei ordinare a C.G.M.B. din data de 23.07.2014, neavând raportul direcţiei de 

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea 

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

ulterioare, unde se prevede următoarele: 

 „Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute 

dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de 

raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi 

(4)”. 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL  

al Municipiului Bucureşti 

 

TUDOR TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H OT Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al 

domnului Scarlat Horia 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Partidului Naţional Liberal nr. 37/26.06.2014 înregistrată la 

Primăria Municipiului Bucureşti - Cabinet Secretar General sub nr. 2498/6/26.06.2014, prin care se 

propune validarea domnului Scarlat Horia pentru funcţia de consilier; 

 Văzând procesul verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 32 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 validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

al domnului Scarlat Horia, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de consilier al 

doamnei Ţapardel Ana -Claudia. 

 Art.2 Orice prevedere contrară se abrogă. 

 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.170 



63 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

  Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr.170/23.07.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Scarlat Horia, pentru următoarele motive: 

 Hotărârea a fost adoptată fără respectarea prevederilor imperative ale art. 96 alin. (9) din 

Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, care prevede următoarele: 

 „Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. în 

caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile 

devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, dacă, până la data validării mandatului 

pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau, după caz, alianţele politice ori alianţele 

electorale pe listele cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor 

judeţene ale partidelor politice, respectiv ale acelor partide politice care au constituit alianţe politice 

sau alianţe electorale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv ori din unul dintre partidele 

politice care au constituit alianţele politice sau alianţele electorale, după caz." 

 În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 170/2014 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, fără respectarea normelor imperative ale actului mai sus-menţionat. 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL  

al Municipiului Bucureşti 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H OT Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al 

domnului Tănase Antonel şi revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 127/30.06.2014 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Partidului Naţional Liberal nr. 38/026.06.2014 înregistrată la 

Primăria Municipiului Bucureşti - Cabinet Secretar General sub nr. 2497/6/26.06.2014, prin care se 

propune domnul Tănase Antonel pentru funcţia de consilier; 

 Văzând procesul verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 32 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 validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

al domnului Tănase Antonel, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de consilier al 

domnului Nicolaescu Marcel Octavian. 

 Art.2 Orice prevedere contrară se abrogă. 

 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.171 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

  Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr.171/23.07.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Tănase Antonel şi revocarea Hotărârii 

CGMB nr. 127/2014, pentru următoarele motive: 

 Hotărârea a fost aprobată fără respectarea prevederilor imperative ale art. - 96 alin. (9) din 

Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, care prevede următoarele: 

 „Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. în 

caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile 

devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, dacă, până la data validării mandatului 

pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau, după caz, alianţele politice ori alianţele 

electorale pe listele cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor 

judeţene ale partidelor politice, respectiv ale acelor partide politice care au constituit alianţe politice 

sau alianţe electorale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv ori din unul dintre partidele 

politice care au constituit alianţele politice sau alianţele electorale, după caz." 

 De asemenea, forma proiectului iniţiat de către consilierii CGMB nu respectă normele de 

tehnică legislativă, în conformitate cu Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare, existând neconcordanţe între 

titlul actului administrativ şi dispozitiv. 

 Având în vedere cele prezentate, Hotărârea C.G.M.B. nr. 171/2014 a fost adoptată de către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, fără respectarea normelor imperative ale actelor mai sus-

menţionate. 

 

 

SECRETAR GENERAL  

al Municipiului Bucureşti 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/02.07.2014 şi aprobarea modificării bugetului Muzeului 

Naţional al Literaturii Române pe anul 2014 
 

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

specialitate al Direcţiei Generale Economice; 

 Conform adresei Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. SM 12231 - 12233/17.07.2014, 

prin care este contestată procedura de adoptare a Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/02.07.2014; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe 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.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 134/02.07.2014.  

 Art.2 (1) Se aprobă modificarea bugetului Muzeului Naţional al Literaturii Române pe anul 2014, 

conform anexei la prezenta hotărâre. 

 (2) Pentru păstrarea echilibrului bugetar se modifică bugetul propriu al ordonatorului principal de 

credite (Primăria Municipiului Bucureşti), conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.3 Se aprobă includerea modificărilor din anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, în anexele la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2014 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 47/2014 de aprobare a 

bugetului propriu al Municipiului Bucureşti, buget iniţial, pe anul 2014, cu modificările ulterioare.  
 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 
 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.172 
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Anexa la Hotărârea 

Nr. 172/23.07.2014 

REVOCAREA HCGMB NR. 134/02.07.2014 ŞI APROBAREA MODIFICĂRII BUGETULUI 

MUZEULUI NAŢIONAL AL LITERATURII ROMÂNE PE ANUL 2014 

Mii lei 

 DENUMIRE INDICATORI Prevederi Influenţe Prevederi 

  aprobate +/- modificate 

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI    

 (Buegetul propriu al Ordonatorului principal 

de credite) 

3.099.213,00 -878,50 3.098.334,50 

51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 384.711,00 -878,50 383.832,50 

51.02.01.03 AUTORITĂŢI EXECUTIVE 384.711,00 -878,50 383.832,50 

20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 161.400,00 -878,50 160.521,50 

20.30 Alte cheltuieli 129.193,00 -878,50 128.314,50 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 111.869,00 -878,50 110.990,50 

67.10.03.03 MUZEUL NAŢIONAL AL LITERATURII 

ROMÂNE 

3.313,00 878,50 4.191,50 

 TOTAL VENITURI 3.313,00 878,50 4.191,50 

 IV.SUBVENTII 3.233,00 878,50 4.111,50 

43.10.09 Subvenţii pentru instituţii publice 2.888,00 878,50 3.766,50 

67.10.03.03 TOTAL CHELTUIELI 3.313,00 678,50 4.191,50 

01 CHELTUIELI CURENTE 2.968,00 878,50 3.846,50 

20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.332,00 878,50 2.210,50 

20.30 Alte cheltuieli 494,00 878,50 1.372,50 

20.30.04 Chirii 0,00 202,50 202,50 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 494,00 676,00 1.170,00 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 135/02.07.2014 şi aprobarea 

modificării bugetului Muzeului Municipiului Bucureşti pe anul 2014 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice; 

 Conform adresei Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. SM 12231 - 

12233/17.07.2014, prin care este contestată procedura de adoptare a Hotărârii C.G.M.B. nr. 

135/02.07.2014; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe 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.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 135/02.07.2014.  

 Art.2 (1) Se aprobă modificarea bugetului Muzeului Municipiului Bucureşti pe anul 2014, 

conform anexei la prezenta hotărâre. 

 (2) Pentru păstrarea echilibrului bugetar se modifică bugetul propriu al ordonatorului principal 

de credite (Primăria Municipiului Bucureşti), conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.3 Se aprobă incuderea modificărilor din anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, în anexele la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2014 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 47/2014 de 

aprobare a bugetului propriu al Municipiului Bucureşti, buget iniţial, pe anul 2014, cu modificările 

ulterioare. 

 Art.4 Se aprobă vărsămintele din secţiunea de funcţionare din bugetul local pentru finanţarea 

secţiunii de dezvoltare conform anexei 1.1.1 la Hotărârea CGMB nr. 32/2014 şi Hotărârea CGMB nr. 

47/2014 de aprobare a bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2014, cu modificările 

ulterioare şi cu modificările din prezenta hotărâre.  
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa  ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 23.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.07.2014 

Nr.173 
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Anexa la Hotărârea 

Nr. 173/23.07.2014 

REVOCAREA HCGMIB NR. 135/02.07.2014 ŞI APROBAREA MODIFICĂRII BUGETULUI 

MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PE ANUL 2014 

Mii lei 

 DENUMIRE INDICATORI                 Prevederi 

aprobate 

Influenţe 

+/- 

Prevederi 

modificate 

    

67.10.03.03 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 10.048,00 4.010,00 14.058,00 

 TOTAL VENITURI 10.048,00 4.010,00 14.058,00 

 IV.SUBVENŢII 9.680,00 4.010,00 13.690,00 

43.10.09 Subvenţii pentru instituţii publice 9.600,00 3.890,00 13.490,00 

43.10.19 Subvenţii pentru instituţii publice destinate 80,00 120,00 200,00 

secţiunii de dezvoltare  

67.10.03.03 TOTAL CHELTUIELI 10.048,00 4.010,00 14.058,00 

01 CHELTUIELI CURENTE 9.968,00 3.890,00 13.858,00 

20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6.465,00 3.890,00 10.355,00 

20.30 Alte cheltuieli 1.550,00 3.890,00 5.440,00 

20.30.04 Chirii 700,00 985,00 1.685,00 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 850,00 2.905,00 3.755,00 

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 80,00 120,00 200,00 

71.01 Active fixe 80,00 120,00 200,00 

71.01.01 Construcţii 

din care: 

C.c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 

prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente 

obiectivelor de investiţii 

1. Studiu de fezabilitate privind Proiectul Pilot de 

tipul "Laboratorul de Arta" sau "Depozitul de Arta" 

din Pinacoteca Muzeului Municipiului Bucureşti 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

120,00 

 

 

 

 

 

 

 

120,00 

 Buc. 1 Preţ unitar 120,00 mii lei 

Pentru echilibrarea bugetului se va diminua bugetul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

(Bugetul propriu al Ordonatorului Principal de Credite) la Capitolul 51.02 - Autorităţi publice si 

Acţiuni externe, Subcapitolul 51.02.01.03 - Autorităţi executive, Titlul 20 - Bunuri si servicii, 

Art. 20.30 - Alte cheltuieli, Alineat 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii cu suma de 

4.010,00 mii lei. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind redistribuiri de sume între Lista obiectivelor de investiţii a Primăriei Municipiului Bucureşti şi 

Lista obiectivelor de investiţii a Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control pe anul 2014 pentru 

încadrarea în cerinţele Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 

 

 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 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.1 (1) Se aprobă diminuarea Listei obiectivelor de investiţii a Primăriei Municipiului 

Bucureşti pe anul 2014 aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare, la capitolul 51.02 poziţia Autoturisme (achiziţionate prin Programul de înnoire a parcului 

naţional auto – REMAT) şi suplimentarea Listei obiectivelor de investiţii a Direcţiei Generale de 

Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, cu aceeaşi sumă şi aceeaşi destinaţie. 

 (2) Corespunzător clasificaţiei bugetare se modifică şi bugetele respective. 

 Art.2 Primarul General al Municipiului Bucureşti, prin direcţiile de specialitate va include în 

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

hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.174 



72 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind alocarea unor sume din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 32/2014, pentru finalizarea lucrărilor la Biserica Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti, 

ctitorie şi locaş voievodal al domnitorului Constantin Brâncoveanu, cu ocazia comemorării a 300 de 

ani de la martiriul acestuia şi a familiei sale 
 

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, raportul Comisiei învăţământ, cultură, 

culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. 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.1 (1) Se aprobă suplimentarea Listei cu sumele aprobate lăcaşurilor de cult pe anul 2014, 

anexă la bugetul Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, cu suma de 950 mii lei pentru 

Parohia Sf. Gheorghe Nou.  

(2) Sumele se asigură din bugetul Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic prin 

suplimentarea articolului 20.19 şi diminuarea cu aceeaşi sumă a articolului 20.02 Reparaţii curente. 

Art.2 Primarul General al Municipiului Bucureşti, prin direcţiile de specialitate va include în 

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

hotărâre. 
 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.175 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare - 

activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Bucureşti 

 

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

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

 Văzând raportul Comisiei pentru igienizare şi salubritate şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

-art. 5 alin. (1) şi alin. (2), art. 6 şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

-art. 3 şi art. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;  

-art. 97-104 din Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 

de Utilităţi Publice nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

 -Hotărârii Guvernului nr. 690/1995 privind unele masuri de igienizare a municipiului Bucureşti 

şi a unor localităţi din sectorul agricol Ilfov; 

 -Hotărârii C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi 

funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Bucureşti; 

 -Hotărârii C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale 

Municipiului Bucureşti; 

 -Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 

 -art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţia publică, republicată; 

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

45 alin. (2) şi art. 85 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 Strategia de dezvoltare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare - 

activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Bucureşti, prevăzută în anexa* care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Strategia prevăzută la art.1 va sta la baza organizării serviciului public de salubrizare - 

activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare in Municipiul Bucureşti de către Primăria 

Municipiului Bucureşti.  

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 zile de la data aducerii la cunoştinţă 

publică. 

Art.4 Primăriile Sectoarelor 1 – 6, persoanele fizice şi juridice din Municipiul Bucureşti şi 

direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire  

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Studiului de Oportunitate privind reorganizarea RADET Bucureşti în societate şi 

atribuirea directă către societatea nou creată a contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

alimentare cu energie termică 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice şi Minuta şedinţei din data de 25.06.2014 a 

Comitetului de Implementare numit prin Hotărârea C.G.M.B. nr.108/ 27.04.2013 completată prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr.165/2013; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucuresti; 

În conformitate cu prevederile: 

-art. 8 alin. (1), alin. (2) şi art. 29 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicată; 

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

completările ulterioare; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 108/27.04.2013 privind aprobarea implementării "Soluţiei Reţinute" pentru 

Municipiul Bucureşti, prevăzută la art. 4 din Memorandumul cu tema "Realizarea serviciilor publice 

de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat 

(SACET) în Municipiul Bucureşti şi Municipiul Constanţa" aprobat în şedinţa Guvernului României 

din 27.03.2013, pentru realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică prin intermediul 

unui sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) integrat - producere, transport, 

distribuţie şi furnizare, care reprezintă Strategia Municipiului Bucureşti şi programul acţiunilor de 

întreprins;  

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 110/27.04.2013 privind aprobarea încheierii unui contract de consultanţă 

pentru implementarea de către Municipiul Bucureşti a art. 4 lit. e) din Memorandumul cu tema 

"Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare 

centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul Bucureşti şi Municipiul Constanţa" 

aprobat în şedinţa Guvernului României din 27.03.2013; 

 

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

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

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1 Se aprobă “Studiul de Oportunitate privind reorganizarea RADET Bucureşti în societate 

şi atribuirea directă către societatea nou creată a contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

alimentare cu energie termică” elaborat de Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor 

Publice (AMRSP), prezentat în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Reorganizarea RADET Bucureşti în societate, inclusiv Actul Constitutiv al noii societăţi 

şi Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică, Regulamentul şi 

Caietul de Sarcini al serviciului de alimentare cu energie termică în Municipiul Bucureşti, vor fi 

aprobate prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe baza unei documentaţii 

justificative complete, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art.3 Primarul General al Municipiului Bucureşti, direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului General al Municipiului Bucureşti, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor 

Publice (AMRSP), RADET Bucureşti şi Comitetul de Implementare creat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

108/2013, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 165/2013, vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.177 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E   

privind iniţierea procedurii pentru asigurarea serviciului de salubrizare stradală şi a serviciului 

de iarnă pe raza sectorului 5 al municipiului Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Achiziţii – Direcţia Proceduri Achiziţii; 

Văzând raportul Comisiei pentru igienizare şi salubritate din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

-Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;  

-art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată; 

-art. 90 lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr.94/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 6/2001 privind preluarea activităţii de salubrizare a municipiului Bucureşti de către 

Consiliile Locale ale sectoarelor; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi 

funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Bucureşti; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă iniţierea procedurii pentru asigurarea serviciului de salubrizare stradală şi a 

serviciului de iarnă pe raza sectorului 5 al municipiului Bucureşti. 

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 57/2014 se abrogă. 

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

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

Bucureşti din data de 23.07.2014.   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.178 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) 

Str. Munţii Carpaţi nr. 86A, Str. Pucheni nr. 73A – 73B, sector 5 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

Văzând avizele şi acordurile emise de: 

- Primăria Sectorului 5: certificat de urbanism nr. 77 - C/22.02.2011; 

- Primăria Sectorului 5: certificat de urbanism nr. 1038 - P/28.11.2012; 

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

decizia etapei de încadrare nr. 3661/300/16.09.2009 şi adresa nr. 8847/23.04.2013; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1132938/01.02.2013;  

- Comisia Tehnică de Circulaţie: acord de principiu nr. 1148739/3662/11.04.2013; 

În conformitate cu prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

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

republicată; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – Str. Munţii Carpaţi nr. 86A, Str. Pucheni nr. 73A – 

73B, sector 5, în conformitate cu Avizul Arhitectului – Şef nr. 16/20.06.2013, prezentat în anexa nr. 

1, Planul de reglementări vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de 

Urbanism aferent prezentat în anexa nr. 3.  

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

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

Art. 3 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 al Primarului Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) 

B-dul Bucureştii Noi nr. 111, sector 1, Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 1/07.01.2014; 

- Ministerul Culturii – Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 532/S/14.06.2013; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz nr. 16123/476/01.07.2013;  

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

etapei de încadrare nr. 3/23.01.2014;  

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1183898/13.09.2013;  

- Comisia Tehnică de Circulaţie: aviz nr. 1162930/6733/17.07.2013; 

- S.C. Metroul S.A.: adresa nr. 104575/03.02.2014; 

- Metrorex S.A.: aviz nr. M09.03/100/20.01.2014; 

 În conformitate cu prevederile :  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

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

republicată; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic de Detaliu - ,,PUD – B-dul 

Bucureştii Noi nr. 111, sector 1, Bucureşti”, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 

2/20.02.2014 prezentat în anexa nr. 1 şi planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare 

prezentat în anexa nr. 2. 

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

construire până la emiterea autorizaţiei de construire.  

 Art.3 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

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

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

Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.180 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/


83 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H OT Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Marin Ştefănel Dan, vacantarea unui post de 

consilier general din cadrul C.G.M.B. şi revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 140/14.07.2014 şi nr. 

132/30.06.2014 

 

 Având în vedere adresa Partidului Poporului – Dan Diaconescu înregistrată la Cabinet 

Secretar General sub nr. 1472/6/25.04.2014 referitoare la radierea din registrul membrilor acestui 

partid a domnului Marin Ştefănel Dan. 

 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. h^1) şi alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind 

statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 32 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 constată încetarea de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti al domnului Marin Ştefănel Dan şi vacantarea unui post de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 Art.2 Se revocă Hotărârea nr. 140/14.07.2014 privind încetarea mandatului de consilier în 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Marin Ştefănel Dan, vacantarea unui 

post de consilier din cadrul C.G.M.B. şi revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/30.06.2014 

 Art. 3 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 132/30.06.2014 

 Art. 4 Orice prevedere contrară se abrogă. 
 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 
 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.181 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

  Secretar General 
 

OPINIE MOTIVATĂ 
 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr.181/23.07.2014 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Marin 

Ştefanei Dan, vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti şi revocarea hotărârilor CGMB nr.140/14.07.2014 şi nr.132/30.06.2014, pentru 

următoarele motive: 

 Proiectul de hotărâre a fost iniţiat de consilieri din cadrul   CGMB care au. întocmit şi semnat o 

expunere de motive şi nu are la bază referatul constatator semnat de Primarul General şi de 

Secretarul General al Municipiului Bucureşti, aşa cum prevede art.12 din Legea nr.393/2004 privind 

statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare: 

 „ (2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi 

de secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul 

general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative." 

 Partidului Poporului - Dan Diaconescu a comunicat la Primăria Municipiului Bucureşti 

Hotărârea Biroului Naţional de Coordonare nr. 105/11.06.2014. 

 Hotărârea a fost înregistrată la Cabinet Primar General sub nr. 2563/25.06.2014, la Cabinet 

Secretar General sub nr. 2630/6/03.07.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 

2036/03.07.2014. 

 Prin Hotărârea nr. 105/11.06.2014 a fost revocată Hotărârea nr. 60/ 31.03.2014; de 

asemenea, potrivit Hotărârii, dl. Ştefanei Marin Dan „are calitatea de membru al Partidului Poporului 

- Dan Diaconescu şi de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu toate 

drepturile şi obligaţiile care decurg din acestea, conform prevederilor statutului şi legislaţiei în 

vigoare." 

 În consecinţă, hotărârea nr. 181/23.07.2014 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti fără respectarea normelor imperative legale mai sus-menţionate. 
 

 

SECRETAR GENERAL  

al Municipiului Bucureşti 

 

Tudor Toma 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H OT Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Popescu Ana Maria, vacantarea unui post de 

consilier din cadrul C.G.M.B. şi revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 141/14.07.2014 şi nr. 

133/30.06.2014 

 

Având în vedere adresa Partidului Poporului – Dan Diaconescu înregistrată la Cabinet 

Secretar General sub nr. 1472/6/25.04.2014 referitoare la radierea din registrul membrilor acestui 

partid a doamnei Popescu Ana Maria; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. h^1) şi alin. (3) din Legea nr. 393/2004 

privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 32 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 constată încetarea de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti al doamnei Popescu Ana Maria şi vacantarea unui post de consilier în 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Art.2 Se revocă Hotărârea nr. 141/14.07.2014 privind încetarea mandatului de consilier în 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Popescu Ana Maria, vacantarea unui 

post de consilier general din cadrul C.G.M.B. şi revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 133/30.06.2014. 

Art. 3 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 133/30.06.2014. 

Art. 4 Orice prevedere contrară se abrogă. 
 

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

Bucureşti din data de 23.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Mircea Cristian Raicu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 
 

Bucureşti,  23.07.2014 

Nr.182 
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  PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

  Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr.182/23.07.2014 privind încetarea mandatului de consilier al doamnei 

Popescu Ana Maria, vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti şi revocarea hotărârilor CGMB nr.141/14.07.2014 şi nr.133/30.06.2014, pentru 

următoarele motive: 

 Proiectul de hotărâre a fost iniţiat de consilieri din cadrul CGMB care au întocmit şi semnat o 

expunere de motive şi nu are la bază referatul constatator semnat de Primarul General şi de 

Secretarul General al Municipiului Bucureşti, aşa cum prevede art.12 din Legea nr.393/2004 privind 

statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare: 

 „ (2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi 

de secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul 

general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative." 

 Partidului Poporului - Dan Diaconescu a comunicat la Primăria Municipiului Bucureşti 

Hotărârea Biroului Naţional de Coordonare nr. 105/11.06.2014. 

 Hotărârea a fost înregistrată la Cabinet Primar General sub nr. 2563/25.06.2014, la Cabinet 

Secretar General sub nr. 2630/6/03.07.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 

2036/03.07.2014. 

 Prin Hotărârea nr. 105/11.06.2014 a fost revocată Hotărârea nr. 60/ 31.03.2014; de 

asemenea, potrivit Hotărârii, d-na Popescu Ana Maria „are calitatea de membru al Partidului 

Poporului - Dan Diaconescu şi de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu 

toate drepturile şi obligaţiile care decurg din acestea, conform prevederilor statutului şi legislaţiei în 

vigoare." 

 În consecinţă, hotărârea nr. 182/23.07.2014 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti fără respectarea normelor imperative legale mai sus-mentionate. 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

 

Tudor Toma 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        Serviciul Secretariat General,Audienţe 

Sectorul 1 

Nr.K/ 1175 / 14.08.2014 

 

 

NNOOTTĂĂ  

ddee  rreeccttiiffiiccaarree  aa  eerroorriiii  mmaatteerriiaallee  

 

 

În temeiul art.71, alin.(1) din  Legea nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la 

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

rectificarea erorii materiale apărută în art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.109/23.07.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/2014 

privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plăţii contravalorii  chiriei pentru tinerii 

care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi sunt proveniţi din centrele de 

plasament/apartamentele social-formative sau sistemul de asistenţă maternală din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi cărora le-a fost 

încetată  măsura de protecţie specială, ca măsură de suport pentru prevenirea marginalizării 

sociale, în sensul că în  loc  de „Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

120/19.06.2014 rămân neschimbate şi se aplică întocmai” se va citi  “Celelalte prevederi ale 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/19.06.2014  rămân neschimbate şi se aplică 

întocmai.” 

 

SSEECCRREETTAARR,,  

  

RReemmuuss  AAlleexxaannddrruu  MMoollddoovveeaannuu  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/2014privind acordarea 

de ajutoare financiare sub forma plăţii contravalorii chiriei pentru tinerii care părăsesc 

sistemul de protecţie a copilului şi sunt proveniţi din centrele de plasament/apartamentele 

social-formative sau sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi cărora le-a fost încetată măsura de 

protecţie specială, ca măsură de suport pentru prevenirea marginalizării sociale 

 

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; 

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând şi Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 86/29.05.2014 privind aprobarea Strategiei 

structurilor integrate de asistenţă socială şi asistenţă medicală comunitară, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Complexul Multifuncţional Caraiman, subordonate 

Consiliului Local Sector 1 2014-2020; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/19.06.2014 privind 

acordarea de ajutoare financiare sub forma plăţii contravalorii chiriei pentru tinerii care părăsesc 

sistemul de protecţie a copilului şi sunt proveniţi din centrele de plasament/apartamentele social-

formative sau sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 şi cărora le-a fost încetată măsura de protecţie specială, ca măsură de 

suport pentru prevenirea marginalizării sociale; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/19.06.2014 

privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plăţii contravalorii chiriei pentru tinerii care 

părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi sunt proveniţi din centrele de plasament/apartamentele 

social-formative sau sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi cărora le-a fost încetată măsura de protecţie specială, ca 

măsură de suport pentru prevenirea marginalizării sociale, după cum urmează: 

Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/2014 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

 

« Se aprobă acordarea de ajutoare financiare sub forma plăţii contravalorii chiriei, în 

cuantum de 800 lei/lunar/tânăr pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie şi provin din 

centrele de plasament, apartamentele social-formative sau asistenţă maternală din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în vederea facilitării 

accesului la o locuinţă pe o perioadă de maximum 12 luni de la data încheierii contractului de 

închiriere, cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă de maximum 12 luni ». 

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/19.06.2014 

rămân neschimbate şi se aplică întocmai. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 23.07.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 109 

Data: 23.07.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti pentru anul 2014-2015 

 

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 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; 

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 Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3642/19.06.2014 privind 

acordarea autorizării de funcţionare provizorie a Asociţiei „Educaţionale Newton Bucureşti" pentru 

unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Newton's Academy" din municipiul 

Bucureşti; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 

pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti 

pentru anul 2014-2015; 

Având în vedere adresa Asociaţiei Educaţionale Newton Bucureşti - Grădiniţa Newton's 

Academy nr. 54/02.07.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 17339/02.07.2014 prin 

care se solicită introducerea Grădiniţei Newton's Academy în reţeaua unităţilor de învăţământ din 

sectorul 1, începând cu 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. 50 se introduce pct. 51, cu următorul conţinut: 
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Nr. crt. Denumirea unităţii de 

învăţământ 

Sector Nivelul 

şcolarizat 

Adresa 

51. Grădiniţa Newton' s Academy 1 PRE Str. Dornei nr. 79-81 

 

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

rămân nemodificate. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri îşi vor produce efectele juridice după obţinerea „avizului 

conform" din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

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

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 23.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 110 

Data: 23.07.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind republicarea Anexelor nr.1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.260/07.12.2012 privind aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 

al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014 

 

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

Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1; 

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

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

Potrivit prevederilor art.19 şi art.61, alin.(2) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.260/07.12.2012 

pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti 

pentru anul 2013-2014; 

Văzând: 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.5/31.01.2013 privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat 

şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.40/28.02.2013 pentru modificarea Anexei nr. 1 a 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2013 privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat 

şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.123/25.07.2013 pentru modificarea Anexei nr. 1 

a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2013 privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat 

şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.126/28.08.2013 pentru modificarea Anexei nr. 1 

a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2013 privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat 

şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.133/06.09.2013 pentru modificarea şi 

completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru 
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aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2013-2014; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.139/30.09.2013 pentru modificarea şi 

completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2013-2014; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.167/31.10.2013 pentru modificarea şi 

completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2013-2014; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.209/16.12.2013 pentru modificarea şi 

completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2013-2014; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.32/27.02.2014 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi 

particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.73/16.04.2014 pentru modificarea Anexei nr. 2 a 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 privind aprobarea reţelei şcolare de stat 

şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 20132014, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.80/08.05.2014 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi 

particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se republică Anexele nr.1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.260/07.12.2012 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014, conform Anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.260/07.12.2012 îşi 

păstrează valabilitatea. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 23.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 111 

Data: 23.07.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat  

al Consiliului Local Sector 1, la data de 30 iunie 2014 

 

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

întocmit de Direcţia Management Economic; 

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

impozite şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

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

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

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

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

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

În temeiul art.45, alin.(2), lit.a). art.81, alin.(2), lit.d) 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 execuţia bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1 la 

data de 30.06.2014, conform anexelor : 

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

Cheltuieli, conform anexelor nr. 2; nr. 2.1; 2.1.1 (2.1.1.1; 2.1.1.2); nr. 2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3); 

nr.2.1.3; nr.2.1.4 (2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2); nr.2.1.6 (2.1.6.1; 2.1.6.1.1; 2.1.6.1.1.1; 

2.1.6.1.1.2; 2.1.6.1.2; 2.1.6.1.2.1; 2.1.6.1.2.2; 2.1.6.1.2.3; 2.1.6.1.3; 2.1.6.1.4; nr.2.1.7 (2.1.7.1; 

2.1.7.2); nr.2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3); nr.2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3); nr.2.1.10 (2.1.10.1; 

2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5); nr.2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3; 2.1.11.4; 2.1.11.5; 
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2.1.11.6; 2.1.11.7; 2.1.11.8); nr.2.1.12 (2.1.12.1; 2.1.12.2); nr. 2.1.13 (2.1.13.1; 2.1.13.2); nr.2.1.14 

(2.1.14.4). 

 

Art.2. Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.06.2014, conform anexelor  

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

Cheltuieli, conform anexelor nr. 4; nr. 4.1; nr. 4.1.1 (4.1.1.1); nr. 4.1.2 (4.1.2.1; 4.1.2.1.1; 4.1.2.1.2; 

4.1.2.2; 4.1.2.2.1; 4.1.2.2.2; 4.1.2.3); nr. 4.1.3(4.1.3.1); nr. 4.1.4 (4.1.4.1). 

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

data de 30.06.2014, conform anexei nr. 5 (5.1; 5.1.1; 5.1.1.1). 

 

Art.4. Primarul sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia 

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

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

Locală a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Administraţia 

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

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

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 29.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 114 

Data: 29.07.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, 

articole şi alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1 

 

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

întocmit de Direcţia Management Economic; 

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

impozite şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

ulterioare; 

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

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

Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală; 

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

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

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

Conform adresei nr. 72016/18.07.2014, transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică, prin care se transmite Decizia nr. 1367/17.07.2014 privind repartizarea cotelor 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; 

Ţinând seama de adresa nr. 72024/18.07.2014, transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică, privind estimarea veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

anul 2014; 

Conform adresei nr. 4291/239933/17.07.2014, transmisă de către Direcţia Generală de 

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

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

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

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

2014 în sumă de 1.327.562,98 mii lei se diminuează cu 92.816,26 mii lei devenind 1.234.746,72 mii 

lei şi este repartizat astfel : 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 843.562,58 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 391.184,14 mii lei; 

 

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

Municipiului Bucureşti în suma de 1.199.135,92 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate astfel 

: 

 

> Veniturile bugetului local în sumă de 1.266.897,40 mii lei se diminuează cu 93.816,29 mii lei 

devenind 1.173.081,11 mii lei, conform anexei nr.1.1, astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 814.875,57 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 358.205,54 mii lei; 

 

Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în 

sumă de 24.723,26 mii lei se majorează cu 1.000,00 mii lei devenind 25.723,26 mii lei, conform 

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

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 25.348,93mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 374,33 mii lei; 

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

pe secţiuni, conform anexei nr. 1.5, astfel: 

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

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

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

secţiuni, conform anexei nr. 1.6, astfel: 

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

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

 

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

1.327.562,98 mii lei se diminuează cu 92.816,26 mii lei devenind 1.234.746,72 mii lei şi 

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

> Bugetul local pe anul 2014 în sumă de 1.298.634,65 mii lei se diminuează cu 93.816,29 mii lei 

devenind 1.204.818,36 mii lei şi este structurat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 
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(1) 1.204.818,36 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.02, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1, din care : 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 814.875,57 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 389.942,79 mii lei; 

 

(2) 98.675,92 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 70.374,13 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 28.301,79 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2); 

(3) 24.015,85 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care : 

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

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 312,60 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.2 

(1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2); 

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

capitolul 55.02, din care: 

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

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

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

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 55,80 mii lei, nerectificându-se; 

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

care : 

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

 

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

1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

(7) 305.500,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 258.741,00 mii lei; 

-Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 46.759,00 mii lei, rectificându-se conform anexeinr.1.2.1.4 

(1.2.1.4.1;1.2.1.4.1.1;1.2.1.4.1.1.1;1.2.1.4.1.1.2 ;1.2.1.4.1.2;1.2.1.4.1.2.1;1.2.1.4.1.2.2; 

1.2.1.4.1.2.3;1.2.1.4.1.3;1.2.1.4.1.4; 1.2.1.4.2); 

(8) 52.850,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 37.128,00 mii lei; 

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

1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2; 1.2.1.5.3); 

(9) 128.741,76 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 102.321,27 mii lei ; 
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- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 26.420,49 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.6 (1.2.1.6.1); 

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

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

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

nr.1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3; 1.2.1.7.4; 1.2.1.7.5); 

(11) 246.650,28 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 

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

-Secţiunea de dezvoltare este în sumă 239.596,96 mii lei, rectificându-se conform anexei nr.1.2.1.8 

(1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2); 

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

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

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

(13) 23.145,40 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 22.491,60 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 653,80 mii lei, nerectificându-se; 

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

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

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

dezvoltare în valoare de 31.737,25 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenţi, potrivit 

prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, astfel: " Excedentul anual al bugetului local rezultat la 

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

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

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

deliberative, astfel: 

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

 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014 

în sumă de 28.596,81 mii lei se majorează cu 1.000,00 mii lei devenind 29.596,81 mii lei şi este 

repartizat pe secţiuni, conform anexei 1.4, astfel : 

(1)     29.596,81 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.10, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.4.1, din care: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 28.687,01 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 909,80 mii lei; 

(2) 47,00 mii lei pentru Ordine şi Siguranţă Naţională capitolul 61.10, din care: 
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- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 47,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.1 (1.4.1.1.1); 

 

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

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

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 278,80 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.2 

(1.4.1.2.1; 1.4.1.2.1.1; 1.4.1.2.1.2; 1.4.1.2.2; 1.4.1.2.2.1; 1.4.1.2.2.2; 1.4.1.2.3); 

 

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

- Secţiunea de funcţionare este în sumă 2.744,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.3 (1.4.1.3.1); 

 

(5)     9.435,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, 

din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 8.804,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 631,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.4 

(1.4.1.4.1). 

 

Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de funcţionare în valoare de 3.338,08 mii lei este finanţat din 

excedentul anilor precedenţi. 

Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de dezvoltare în valoare de 535,47 mii lei este finanţat din 

excedentul anilor precedenţi. 

 

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

rectifică rămânând la aceeaşi valoare, conform anexei nr. 1.5 şi este repartizat pe secţiunea de 

dezvoltare, după cum urmează: 

(1) 331,52 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.06, conform anexei nr. 1.5.1, din 

care : 

 

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

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

 

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

conform anexei nr. 1.5.1.1 (1.5.1.1.1). 

 

> Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2014 este în sumă de 0,03 mii lei 
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conform anexei nr. 1.6 şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

(1) 0,03 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.07, conform anexei nr. 1.6.1, din care  

 

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

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

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

1.6.1.1 (1.6.1.1.1). 

 

Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 387.649,36 mii lei, conform programului de 

investitii publice, din care: 

- 386.408,04 mii lei - buget local; 

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

- 909,80 mii lei - suma alocată pentru instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii. 

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

Sanitare Publice Sector 1, unităţile de învăţământ din Sectorul 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul 

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

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia 

Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat General, Audienţe, precum şi 

serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

data de 29.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 115 

Data: 29.07.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Impozite ţi 

Taxe Locale a Sectorului 1  

 

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

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1; 

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

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

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

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

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

În baza dispoziţiilor art.22, alin.(1), lit.b), coroborate cu prevederile art.107 şi art.112 din Legea 

nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 39/2009 privind 

reorganizarea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în Direcţia Generală Impozite şi Taxe 

Locale a Sectorului 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare 

şi funcţionare ale Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 1, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 153/2010 privind 

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

Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Văzând Sentinţa civilă nr.3481/13.05.2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a Il-a 

Contencios Administrativ şi Fiscal; 

Văzând avizul favorabil acordat de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sub nr. 

31493/23.07.2014, aviz solicitat prin adresa nr. 243708/22.07.2014; 

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 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

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

Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 

1, conform Anexelor nr. 2 şi nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 şi 

Serviciul Secretariat General Audiente vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 29.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 116 

Data: 29.07.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Statului de funcţii al Complexului Multifuncţional Caraiman 

 

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

către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman, precum şi Raportul de 

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

sectorului 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 103/2013 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor publice; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în 

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

cu personalitate juridică; 

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

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Complexului Multifuncţional Caraiman, conform Anexei 

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

 

Art.2 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, 

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 şedinţa de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 29.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 117 

Data: 29.07.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 

 

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

Administraţia Domeniului Public Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1; 

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

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

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

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

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

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - 0Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului platit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile art.41-48 din Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

platit din fonduri publice; 

Luând în considerare prevederile din Ordonanţa 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

În concordanţă cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind 

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

cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 112/25.07.2013 

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

ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Dispoziţia Primarului sectorului 1 nr. 3220/12.05.2011 privind promovarea în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de 
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specialitate al Primarului sectorului 1, precum şi din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local 

al Sectorului 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei 

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

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.112/25.07.2013 

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

Administraţiei Domeniului Public Sector 1 îşi pastrează valabilitatea. 

Art.3. Primarul sectorului 1, Administraţia Domeniului Public 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 şedinţa de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 29.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 118 

Data: 29.07.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

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

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

Sectorului 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

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

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Protecţia Copilului Sector 1 nr. 3/08.07.2014; 

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

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

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

 

Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Protecţia Copilului Sector 1, 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 şedinţa de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 29.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

 

Nr.: 119 

Data: 29.07.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

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

funcţionare al Poliţiei Locale a Sectorului 1 

 

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

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

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1; 

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

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

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

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

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

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

ulterioare; 

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

(2), cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Românien 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; 

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; 

Conform avizului favorabil nr. 31408/2014, acordat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor 



113 

 

Publici. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Organigrama Poliţiei Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a Sectorului 1, 

conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

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

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 29.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 120 

Data: 29.07.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 

106/19.06.2014 prin care s-a aprobat încheierea contractului de închiriere a imobilului din str. 

Venezuela nr. 7-9, sector 1, Bucureşti, în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de copii nr. 

252 

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

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

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

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

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

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

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

Potrivit dispoziţiilor Legii Educatiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea 10/ 2001 (Republicată) privind regimul juridic 

al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

aferente imobilelor retrocedate şi afectate unor destinaţii de interes public, care modifică şi 

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

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

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

Decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Sentinţa Civilă nr. 944/29.06.2009 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a 

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

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IlI-a Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, în dosarul nr. 

29276/3/2006 (255/2010), irevocabilă prin Decizia nr. 7611/28.10.2011 pronunţată de Înalta Curte 
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de Casaţie şi Justiţie - Secţia I Civilă, în dosarul nr. 29276/3/2006, hotărâre care este susceptibilă de 

punere in executare; 

În baza Dispoziţiei nr. 16908/04.03.2013 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, 

terenul situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Venezuela nr. 7 - 9 în suprafaţă totală de 1025,50 mp şi 

terenul situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Venezuela nr. 11, în suprafaţă de 150, 69 mp şi 

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

şi suplimentele acestora de către experţii Burciu Constantin şi Mihalache Eduard, s-a restituit în 

natură domnilor Pandele Andrei, Pomponiu George-Tancred-Flor, Enica Ioan-Radu şi Dobriceanu 

Ionel; 

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

Consiliul Local al Sectorului 1 - Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

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

Dobriceanu Ionel; 

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

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

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

Pomponiu George-Tancred-Flor, Pandele Andrei, Enicăloan-Radu şi Dobriceanu Ionel; 

Luând în considerare Protocolul nr. 64/10.04.2002 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 

şi Grădiniţa de copii nr. 252 cu sediul în str. Aleea Alexandru nr. 34, Sector 1, Bucureşti; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 106/19.06.2014 privind 

aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Venezuela nr. 7-9, sector 1, 

Bucureşti, în care îşi desfpşoară activitatea Grădiniţa de copii nr. 252; 

Conform proceselor-verbale încheiate în urma întâlnirilor din data de 09.04.2014 şi nr. 

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

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

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

şi completată de Hotărârea Guvernului României nr. 343/2007, precum şi modul de plată a sumei de 

bani datorată de către grădiniţă pe perioada cuprinsă între momentul emiterii Dispoziţiei nr. 

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

proprietatea domnilor Pandele Andrei, Pomponiu George-Tancred-Flor şi a cesionarilor Enica Ioan-

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

terenului situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Venezuela nr. 11, precum şi a construcţiilor edificate pe 

terenul restituit şi până în momentul semnării prezentului contract; 

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, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea art.6 din Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local 

nr. 106/19.06.2014 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. 

Venezuela nr. 7-9, sector 1, Bucureşti, în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de copii nr. 252, 

"MODELUL CADRU al contractului de închiriere a imobilului meţionat", în ceea ce priveşte 

reglementarea obligaţiilor de plată a chiriei către noii proprietari, precum şi calcularea acesteia în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014 pentru actualizarea 

cunatumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate şi afectate unor destinaţii de interes public, după 

cum urmează: 

 

Subpunctele 6.1 şi 6.2. ale art.6 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

 

„6.1. Chiria lunară datorată de Grădiniţa de copii nr. 252 proprietarilor este în cuantum de 12.655 

lei/lună, fără T.V.A. şi va fi achitată lunar în 4 conturi distincte în cuantum egal, deschise pe numele 

fiecăruia dintre proprietari, după cum urmează: 

• ENICĂIOAN RADU - RO76INGB 0000 9999 0042 6537 - deschis la INGB 

• DOBRICEANU IONEL - RO25 INGB 0000 9999 0003 8291 - deschis la INGB 

• POMPONIU GEORGE TANCRED FLOR - RO81BRDE300SV02963523000 -deschis la BRD 

GROUPE SOCIETE GENERALE - Agenţia Buşteni 

• PANDELE ANDREI - RO88 FNNB 0016 0203 1487 RO03 - deschis la Banca Credit Europe 

Bank/fost FinansBank - Sucursala Magheru 

6.2. Suma datorată cu titlu de debit de către Grădiniţa de copii nr. 252 pe perioada 04.03.2013 (data 

emiterii Dispoziţiei Primarului General al Municipiului Bucureşti de restituire în natură, în proprietatea 

domnilor Pandele Andrei, Pomponiu George-Tancred-Flor şi a cesionarilor Enica Ioan-Radu şi 

Dobriceanu Ionel, a imobilului construcţii şi teren situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Venezuela nr. 7-

9) şi până la data semnării contractului, reprezintă lipsa de folosinţă a imobilului şi va fi calculată în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014 pentru actualizarea 

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

funcţie de indicele preţului de consum. Aceasta va fi achitată în tranşe egale, după cum urmează: 

• I tranşă în cuantum de 50% din totalul sumei datorate cu titlu de debit se va achita până la data 

de 31.08.2014. 

• a II -a tranşă în cuantum de 50% din totalul sumei datorate cu titlu de debit se va achita până la 

data de 25.09.2014 ". 
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Art.2. Celelalte prevederi ale Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 106/19.06.2014 

privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Venezuela nr. 7-9, 

sector 1, Bucureşti, în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de copii nr. 252, rămân neschimbate. 

 

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

Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 29.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 121 

Data: 29.07.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri 

situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti 
 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul nr.16/24.07.2014 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. 9/10/21.05.2014, 9/16/21.05.2014, 10/20/11.06.2014, 

10/2/11.06.2014, 21/12/09.07.2014, 10/23/11.06.2014, 12/23/09.07.2014, 12/17/09.07.2014, 

10/29/11.06.2014, 12/25/09.07.2014, 12/19/09.07.2014, 12/13/09.07.2014, 12/15/09.07.2014, 

12/16/09.07.2014, 11/13/25.06.2014, 11/16/25.06.2014, 11/17/25.06.2014, 

12/27/09.07.2014 a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că 

reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice 

locale; 

- Avizele Comisiei de circulaţie PMB şi Comisiei de Precoordonare 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 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; 
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-Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a 

teritoriului: 

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

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

ulterioare 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

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

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

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

prezenta hotărâre şi conţine 18 poziţii. 
 

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

construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire. 
 

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

aprobate. 
 

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

urbanistice contrare. 
 

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

data de 29.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 122 

Data: 29.07.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare  

a persoanelor cu handicap pentru adulţi 

 

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

întocmit de către Secretarul sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr.292/2011 privind asistenţa socială; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 430/2008 pentru aprobarea 

Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap; 

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

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Hotărârea 

Guvernului României nr. 967/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului României 

nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.52/26.03.2014 privind 

aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu handicap Sector 

1 şi acordarea indemnizaţiei de şedinţă; 

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

nr.13844/DPPD/17.07.2014; 
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În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.n), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.(b) 

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

ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de evaluare a persoanelor cu adulte cu 

handicap sector 1, după cum urmează: 

 

Preşedinte: 

Buiciuc Mirela- Mimi - medic generalist; 

 

Membri: 

Ulican Mihaela - medic primar;  

Cojocaru Doina - psiholog;  

Diana Amza - reprezentant ONG;  

Camelia Voicicovschi - asistent social; 

 

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri, prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.106/26.03.2014 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

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

Protecţia Copilului Sector 1, Comisia de evaluare a personelor adulte cu handicap Sector 1 şi 

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

 

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

data de 29.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 123 

Data: 29.07.2014 
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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 solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea 

unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Institutului Clinic Fundeni, în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 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, 18.07.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de 

emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din 

administrarea Institutului Clinic Fundeni, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 40139/07.07.2014 întocmit de Directorul General al Poliţiei 

Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 14994/13.03.2014 întocmit de către Direcţia Urbanism, Cadastru 

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

Bucureşti; 

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

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

 - Adresa Institutului Clinic Fundeni nr. 1767/03.06.2014; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri de guvern pentru trecerea 

unei părţi din imobilului situat în Şos. Fundeni nr. 258 Sector 2, aflat în domeniul public al statului, 

http://www.ps2.ro/
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din administrarea Institutului Clinic Fundeni, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 

Bucureşti. 

                      (2) Imobilul se identifică potrivit anexelor nr. 1 şi 2, ce cuprind un număr de 2 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Imobilul prevăzut la art.1 va fi preluat în vederea instalării unui centru de comandă şi 

monitorizare, ca parte integrantă în derularea proiectului privind sistemul de supraveghere video 

pentru creșterea siguranței sociale şi prevenirea criminalității în Sectorul 2 al Municipiului București, 

proiect finanțat din bugetul local al Sectorului 2. 

 

 Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

                   (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.70 

Bucureşti, 18.07.2014  

*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 18.07.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 

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 participarea la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională a  

consilierilor locali ai 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, 18.07.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind participarea la cursuri de pregătire, formare 

şi perfecţionare profesională a consilierilor locali ai Sectorului 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 41838/15.07.2014 întocmit de Direcția Management Resurse 

Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 41 şi art. 51 din Legea nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă participarea consilierilor locali ai Sectorului 2 la cursuri de pregătire, formare 

şi perfecţionare profesională organizate de instituţiile abilitate prin lege. 

 

 Art.2  Contravaloarea cursurilor şi a celorlalte cheltuieli se va suporta din bugetul Consiliului 

Local al Sectorului 2. 

 

 Art.3 Solicitările consilierilor locali privind participarea la cursuri de pregătire, formare şi 

perfecţionare profesională vor fi aprobate de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

http://www.ps2.ro/


126 

 

 Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN 

TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.71 

Bucureşti, 18.07.2014 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

data de 18.07.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 66/2012,  nr. 59/2013 şi nr. 64/2014 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 18.07.2014; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 66/2012,  nr. 59/2013 

şi nr. 64/2014;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 40758/09.07.2014 întocmit de Directorul executiv al Direcţiei 

Administraţie Publică şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 54 alin. (1) – (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.673/2002; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 61/2012 privind constituirea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 66/2012 şi  nr. 59/2013; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2014 privind încetarea mandatului unui consilier 

local; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 45/2014 privind validarea mandatului unui consilier 

local; 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. I Se reactualizează componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Sectorului 2 prevăzute în anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 66/2012, nr. 59/2013 şi nr. 64/2014, cu includerea  doamnei 

Măcăruş Ana Luminiţa în: 

- (5) Comisia pentru probleme de ecologie, protecţia mediului, protejarea zonelor verzi şi salubritate; 

- (7) Comisia de învăţământ, cultură, sport, culte, minorităţi, probleme de tineret şi relaţii cu 

societatea civilă. 

  

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea 

şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, modificată şi completată 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 66/2012, nr. 59/2013 şi 64/2014, rămân aplicabile. 

 

Art. III Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

         

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.72 

Bucureşti, 18.07.2014 

  

 

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

data de 18.07.2014 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 completarea H.C.L. Sector 2 nr. 84/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii 

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor 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, 18.07.2014; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. Sector 2 nr. 84/2013 

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

ale Administraţiei Pieţelor Sector 2; 

Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 42115/16.07.2014 al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu 

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

- Raportul de specialitate nr. 42064/15.07.2014 al Direcţiei Management Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 84/29.07.2013 privind aprobarea Organigramei, 

Statul de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2. 

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

http://www.ps2.ro/
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Art.I (1) Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 84/29.07.2013 privind 

aprobarea Organigramei, Statul de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Administraţiei Pieţelor Sector 2, conform anexei ce cuprinde o filă şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

        (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 84/2013 rămân aplicabile. 

 

Art.II Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei 

Pieţelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

(2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.73 

Bucureşti, 18.07.2014  

*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 18.07.2014 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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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2014  

   

Consiliul Local al Sectorului 4, 

Având în vedere : 

 -  Expunerea de motive a primarului  Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei economice privind rectificarea bugetului local al 

Sectorului 4 nr. P.4.1/3483 din data de 09/07/2014;  

 Luând în considerare prevederile : 

- art.19 alin.(2) şi ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată 

şi completată ; 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată : 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă de  533 972  mii lei , conform anexei nr.1. 

 

 Art. 2 . Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează : 

 - Formularul 11 –   Anexa nr. 2 – Bugetul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole ;  

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.2 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole 

şi paragrafe;  

 

    Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât şi la 

partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

 - Anexa 3. - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de cheltuieli), în  

valoare de  533 972  mii lei. 

 - Anexa 3.1  - capitol bugetar 51.02  - Autorităţi publice  
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 - Anexa 3.1.1 - cap.51.02.01           - Autorităţi executive şi legislative 

 - Anexa 3.1.2 - cap.51.02.01.03 D         - D.G.I.T.L. 

 - Anexa 3.1.3 - cap.51.02.01.03            - A.S.L.G. 

 - Anexa 3.1.4 - cap.51.02.01.03 P         - Primăria sector 4 

 

 - Anexa 3.2   - capitol bugetar 55.02  - Dobânzi  

 

 - Anexa 3.3  - capitol bugetar 61.02  - Ordine publică şi siguranţă naţională  

 - Anexa 3.3.1 - cap.61.02.03          - Ordine Publică 

 - Anexa 3.3.2 - cap.61.02.03.04          - Poliţia Locală Sector 4 

 

    - Anexa 3.4  - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ total 

 - Anexa 3.4.1 - cap.65.02.01                - centralizator 

 - Anexa 3.4.2 - cap.65.02.02   - A.S.L.G. 

 - Anexa 3.4.3. - cap.65.02.03.01   - ASLG 1 

 - Anexa 3.4.4 - cap.65.02.03.02   - ASLG 2 

 - Anexa 3.4.5 - cap.65.02.03 US 1  - unităţi şcolare 

 - Anexa 3.4.6 - cap.65.02.03 US 2  - unităţi şcolare 

 - Anexa 3.4.7 - cap.65.02.04    - ASLG 2 

 - Anexa 3.4.8 - cap.65.02.04 US2  - unităţi şcolare 

 - Anexa 3.4.9 - cap.65.02.07.04   - ASLG 

 - Anexa 3.4.10 - cap.65.02.07.04 US  - unităţi şcolare 

 

 - Anexa 3.5  - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 3.5.1 - cap.67.02.05   - Servicii recreative şi sportive 

 - Anexa 3.5.2 - cap.67.02.03 A            - Administraţia Domeniului Public Sector 4 

 - Anexa 3.5.3 - cap.67.02.03 P   - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone   

                                                                                    verzi, baze sportive şi de agrement PS 4 

 

 - Anexa 3.6   - capitol bugetar 68.02  - Asigurări şi asistenţă socială   

 - Anexa 3.6.1 - cap.68.02. AS   - Asistenţă socială 

 - Anexa 3.6.2 - cap.68.02.AS.06   - Asistenţă socială pentru familie şi copii 

 - Anexa 3.6.3 - cap.68.02.11.   - Creşe 

          - Anexa 3.6.4        - cap.68.02.AS.05.02        - Asistenţă Socială în caz de Invaliditate 



135 

 

 - Anexa 3.6.5 - cap.68.02.AS.50   - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor   

                                                                                     şi asistenţei sociale 

 - Anexa 3.7   - capitol bugetar 70.02  - Locuinţe servicii şi Dezvoltare  

Publică  

 - Anexa 3.7.1 - cap.70.02.03   - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 

 - Anexa 3.7.2 - cap.70.02.03.30   - Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 

 

      Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate parţial din 

venituri proprii. 

      - anexa 4.          – cap.65.10                    -  Învăţământ 

      - anexa 4.1.        – cap.65.10                    -  Venituri  

      - anexa 4.1.1     -  cap. 65.10.03.01         - Învăţământ Prescolar 

      - anexa 4.1.1.1  – cap.65.10.03.02          - Învăţământ primar 

      - anexa 4.2        -  cap.65.10.04.01          - Învăţământ Secundar Inferior 

      - anexa 4.2.1     -  cap.65.10.04.02             - Învăţământ Secundar Superior 

      - anexa 4.3.       – cap.65.10.05 US         - Învăţământ Postliceal 

      - anexa 4.3.1    - cap.65.10.07.04          - Învăţământ Special 

     -  anexa 4.4       -  cap.65.10                    -  Cheltuieli 

 

      Art.5. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate integral din 

venituri proprii cap. – anexa 5. 

       - anexa 5.1  - cap. 70.10.50    – Direcţia de Administrare a pieţelor  

Sector 4 

      - anexa 5.1.1       -  cap. 70.10.50      - Cheltuieli     

      - anexa 5.2.          - cap. 55.02           -  Dobânzi 

 

         Art. 6.   Se aprobă Listele de investiţii aferente bugetului propriu al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti, precum şi pentru unităţile aflate în subordinea Consiliului Local Sector 4, conform 

anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

- anexa nr.6                       ,,Lista de investiţii a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti „ 

- anexa nr.7 ; 7.1; 7.2;      „ Lista de investiţii a ASLG Sector 4”   

 

          Art.7.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

instituţiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local, Documente-Electoral. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

14.07.2014. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.102/14.07.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii  beneficiari ai  

serviciilor oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4,   

pe anul 2014 

  

Consiliul Local al sectorului 4; 

Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 154130/28.04.2014 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4; 

Luând în considerare Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

Ţinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare, O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum şi ale HGR 

nr. 268/2007 pentru  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi aprobată de HGR nr. 

89/2010; 

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

administraţia publică locală, republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru  copiii,  beneficiari ai serviciilor de 

protecţie specială acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4, in cursul anului 2014 potrivit Anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4, prin compartimentele sale de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

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

14.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.103/14.07.2014 

 

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 Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 82/17.06.2014 referitor la  

 acordarea burselor şcolare şi cuantumul acestora  

în anul şcolar 2013/2014 semestrul II 

 

Consiliul Local Sector 4 

Văzând  Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând act de Referatul de specialitate nr. 4787/09.07.2014, întocmit de Administraţia Şcolilor, 

Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4  

Ţinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art.105 alin.(2) din Legea nr. 1/2011, privind educaţia naţională, precum 

şi prevederile din OMECTS Nr. 5576/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art.45 alin.(1) şi art.81 alin (2) lit.,,j’’ şi alin.(4) din 

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

ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 – Se aprobă modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 82/17.06.2014 

privind acordarea unui număr de 3.840 burse şcolare pentru anul şcolar 2013/2014 semestrul II, 

elevilor cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din instituţiile de învăţământ de pe teritoriul 

Sectorului 4, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta. 

Art.2 – Numărul burselor de studiu şi a burselor stabilite conform art.8 lit (a) din Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011 precum şi cuantumurile acestora, rămân nemodificate. 

  Art.3 – Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti Sector 4 şi Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4, vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei conform competenţelor. 

 

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

14.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.104/14.07.2014 

 

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 completarea Regulamentului de Organizare şi Functionare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 

 

Primarul Sectorului 4, 

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi rapoartele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

Luând în considerare Referatul de Specialitate cu nr.162838/09.07.2014 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 completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului-Sector 4, conform Anexei , care face 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 

14.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.105/14.07.2014 

 

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 respingerea transferului clădirilor construite în Parcul Orăşelul Copiilor, din 

administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Administaţiei Domeniului Public 

Sector 4 precum şi instituirea unei taxe în raport cu programul de funcţionare 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

Ţinând seama de referatul de specialitate al Direcţiei de Investiţii şi Achiziţii nr.942/09.07.2014. 

        Văzând rapoartele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4. 

  În conformitate cu prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal cu 

modificăriile şi completăriile ulterioare. 

        Întemeiul prevederilor art.45, alin.(3) şi art. 81, alin.(4), din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată. 

 

Consiliul local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Articol unic – Nu se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în 

administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 4, a celor două clădiri construite în Parcul 

Orăşelul Copiilor. 

 

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

14.07.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.106/14.07.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind menţinerea în vigoare a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 156/31.10.2013 şi nr. 157/31.10.2013,  criteriile conţinute de acestea urmând 

a fi aplicabile la întocmirea, pentru anul 2015, a  listelor privind ordinea 

de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea 

de locuinţe, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 

şi Legii nr. 114/1996 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 

întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative; 

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

Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1275/2000; 

Ţinând cont de prevederile art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea 

fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din 

locuinţele retrocedate foştilor proprietari, modificată şi completată prin Legea nr. 84/2008 şi 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2008; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se menţin în vigoare Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6    nr. 156/31.10.2013 şi 

nr. 157/31.10.2013, criteriile conţinute de acestea urmând a fi aplicabile la întocmirea, în anul 2015, 

a listelor privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea 

de locuinţe, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 şi Legii nr. 114/1996. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă 

şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr:107            

Data: 10.07.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Fabricii nr. 53”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 

2024 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Fabricii nr. 53”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

4138/1/3 din 10/02/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

  În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

  Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Fabricii nr. 53”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 2024 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr:108            

Data: 10.07.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dâmboviţa nr. 55-57”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă, pe un teren 

în suprafaţă de 600 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Dâmboviţa nr. 55-57”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

16030/4/1 din 26/05/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Dâmboviţa nr. 55-57”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 600 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1)  Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 109            

Data: 10.07.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Moineşti nr. 40”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 280 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Moineşti nr. 40”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

20006/4/4 din 26/05/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Moineşti nr. 40”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 280 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 110            

Data: 10.07.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Preciziei nr. 16”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă 

de 4185 m.p., domeniul privat al municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Preciziei nr. 16”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

12728/3/1 din 14/04/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Preciziei nr. 16”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 4185 m.p., domeniul privat al 

municipiului Bucureşti. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 111            

Data: 10.07.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

“Aleea Valea Viilor nr. 1A x Strada Romancierilor”, Sector 6, pentru construire imobil 

cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă totală de 507 m.p., proprietate privată persoană 

fizică/domeniul privat al municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Aleea Valea Viilor nr. 1A x Strada Romancierilor”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

15335/3/9 din 14/04/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Aleea Valea Viilor nr. 1A x Strada 

Romancierilor”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă totală 

de 507 m.p., proprietate privată persoană fizică/domeniul privat al municipiului Bucureşti. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 112            

Data: 10.07.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independeţei nr. 313”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea centru cercetări pe un teren 

în suprafaţă de 603.584 m.p., domeniul public al statului 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Splaiul Independenţei nr. 313”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

13260/3/2 din 14/04/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Splaiul Independenţei nr. 313”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea centru de cercetări pe un teren în suprafaţă de 603.584 m.p., 

domeniul public al statului. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 113            

Data: 10.07.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Uverturii nr. 81”, 

Sector 6, pentru construire două imobile cu funcţiunea de protoierie, birouri şi anexe, 

pe un teren în suprafaţă de 5.774 m.p., proprietatea municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu -    

“B-dul Uverturii nr. 81”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

18147/4/7 din 26/05/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “B-dul Uverturii nr. 81”, Sector 6, pentru 

construire două imobile cu funcţiunea de protoierie, birouri şi anexe, pe un teren în suprafaţă de 

5.774 m.p., proprietatea municipiului Bucureşti. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

           Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 114            

Data: 10.07.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Taberei nr. 34”, Sector 6, pentru 

concesionare teren şi construire imobil cu funcţiune de grădiniţă şi imobil cu funcţiune mixtă, 

pe un teren în suprafaţă de 1.200 m.p., proprietatea Statului Român 

prin Primăria Municipiului Bucureşti. 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - 

“Drumul Taberei nr. 34”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

7003/2/3 din 10/03/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Drumul Taberei nr. 34”, Sector 6, pentru 

concesionare teren şi construire imobil cu funcţiune de grădiniţă şi imobil cu funcţiune mixtă, pe un 

teren în suprafaţă de 1.200 m.p., proprietatea Statului Român prin Primăria Municipiului Bucureşti. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

  Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 115            

Data: 10.07.2014 

 

 

 

  



161 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2014 

 

        Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice; 

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

completările ulterioare, ale Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, ale H.C.M.B. nr.1/ 

2014 privind  repartizarea sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale; 

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

administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 

pe anul 2014 în sumă de 975.135,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 955.584,00 mii lei la venituri, 

conform Anexei nr. I, ce cuprinde Formularul 11/01, cu anexele I, 1a si 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 89.427,00 mii lei, 

la cheltuieli şi la venituri în sumă de 89.427,00 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 19.495,00 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 al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 

2014, în sumă de 105.000,00 mii lei credite interne, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 

11/04 cu Anexele 2, 1 şi 1a , anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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       Art.5. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 

2014, în sumă de 41.000,00 mii lei credite externe, conform Anexei nr. V ce cuprinde Formularul 

11/03 cu Anexele 2, 1 şi 1a , anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art.6. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii terţiari 

de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

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

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 116            

Data: 24.07.2014 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

http://www.pmb.ro/
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SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE 

AUTORITATEA MUNICIPALĂ DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE    

BUCUREŞTI 

 

SUMAR 
  

Decizia nr. 19 din 23.07.2014 privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu 

C2 – Timpul de realizare de noi branşamente la conductele de apă / sau racorduri la canalizare……………………………. 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu 

C2 – Timpul de realizare de noi branşamente la conductele de apă / sau  

racorduri la canalizare 

 

Având în vedere: 

- Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C2 – Timpul de 

realizare de noi branşamente la conductele de apă / sau racorduri la canalizare, transmis de 

către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr.14137606 / 07.07.2014 şi înregistrat la 

AMRSP cu nr. 1232 / 07.07.2014; 

- Referatul nr. 1300/18.07.2014 - privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu C2 – Timpul de realizare de noi branşamente la conductele de apă / sau racorduri la 

canalizare, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Ţinând cont de: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000;  

- prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de 

Servicii din Contractul de Concesiune; 

- prevederile art.18 din Actul Adiţional nr. 10/2013 la Contractul de Concesiune aprobat prin 

HCGMB nr. 245/2013 prin care se specifică că „Părţile convin că atât Concesionarul cât şi 

Autoritatea de Reglementare Tehnică să aibă la dispoziţie perioade identice, de către 20 de zile, 

pentru realizarea rapoartelor şi concluziilor solicitate...”; 

Având în vedere Deciziile Consiliului Executiv al ARBAC nr. 41/2003, nr. 23/2004, nr. 37/2004, 

nr. 18/2006, nr. 16/2007, nr. 8/2008, nr. 4/2009 şi Deciziile Consiliului Execu tiv al AMRSP nr. 

9/2010, nr. 7/2011, nr. 8/2012 şi nr.14/2013;  

În temeiul prevederilor HCGMB nr. 95 / 29.04.2014 şi art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, 

litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 339 / 2009 şi completat prin 

prevederile Actului Adiţional la Statut aprobat prin HCGMB nr.112 / 2012.   
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C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C2 – 

Timp de realizare de noi branşamente la conductele de apă /sau racorduri la canalizare, pentru 

cererile înregistrate în perioada 27.03.2013 ÷ 26.03.2014, şi tratate în perioada de Evaluare a 

Continuării Conformităţii, respectiv 28.06.2013 ÷ 27.06.2014, prezentată în Anexa* şi care face 

parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de SC Apa Nova Bucureşti SA sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea punctului de vedere al AMRSP privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a Conformităţii.  

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

 

Bucureşti 

Nr. 19/23.07.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 


