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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

  

DISPOZIŢIE 

Nr. :703 din 04.06.2014 

 

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

şi Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism nr, 

4053/1/1186/27.05.2014; 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice 

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

Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi 

desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului cadru 

al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de 

management, pentru instituţiile publice de cultură; 

 Ţinând cont de prevederile art.ll şi art.Ill din OUG nr. 68/26.07.2013 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 

publice de cultură ; 

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de management şi 

de soluţionare a contestaţiilor pentru Teatrul Mic - instituţie publică de cultură de interes local al 

Municipiului Bucureşti, conform Anexei* la prezenta dispoziţie, care face parte integrantă din 

aceasta. 

 Art.2 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de management şi de 

soluţionare a contestaţiilor prevăzut la art. 1 va fi adus la cunoştinţă publică prin afişarea pe pagina 

de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti - www.pmb.ro, secţiunea Acte Normative, şi pe pagina 

de internet a Teatrului Mic - www.teatrulmic.ro, precum şi prin afişare la sediul acestora. 

 Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Direcţia 

http://www.pmb.ro/
http://www.teatrulmic.ro/
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Generală Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism, Direcţia Juridic, Direcţia Generală 

Economică şi Teatrul Mic vor aduce 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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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr. 812 din 24.06.2014 

 

 Având în vedere REFERATUL DE SPECIALITATE al Direcţiei Urbanism nr ……din data de 

20.06.2014, 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanismul, actualizată şi potrivit dispoziţiilor HCGMB nr.206/2013; 

 

 În conformitate cu Ordinul MLPAT nr. 21/N/10.04.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice 

„Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism", 

 

 În temeiul art. 63 alin (1) litera "d" şi art. 85 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice 

locale, republicată: 

 

PRIMARUL GENERAL 

 

DISPUNE: 

 

 Art. 1. Planurile Urbanistice Zonale şi Planurile Urbanistice de Detaliu vor avea în conţinutul 

lor documentaţii de precoordonare reţele; 

 

 Art. 2. Documentaţiile de precoordonare vor fi avizate în cadrul Comisiei de Coordonare din 

cadrul Direcţiei Utilităţi Publice - a Primăriei Municipiului Bucureşti; 

 

 Art. 3. Procedura de avizare şi conţinutul documentaţiei de precoordonare sunt cuprinse în 

Anexa, care face parte integranta din prezenta Dispoziţie. 

 

 Art. 4. La data prezentei îşi încetează valabilitatea Dispoziţia Primarului General nr. 782/2009; 

 

 Art. 5. Direcţia Relaţii Publice şi Informare din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti şi 

Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti - Direcţia Control, cât şi 

Primăriile Sectoarelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, Administratorii de reţele de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Dispoziţii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al Municipiului Bucureşti, 

 Tudor TOMA 
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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 PRIMAR GENERAL 

 

ANEXA LA DPG NR.812/2014 

 

 Serviciul de Autorizare este un serviciu în cadrul Direcţiei de Urbanism a Primăriei Municipiului 

Bucureşti, care are în competenţă avizarea documentaţiilor de urbanism din punctul de vedere al 

echipării tehnico edilitare, prin emiterea avizelor de precoordonare reţele. Avizarea este de doua 

tipuri: avizare directă şi avizare indirectă. Avizarea directă se face când zona pentru care se solicită 

avizul de precoordonare reţele este deja structurată şi echipată cu reţele de apă şi canalizare, în 

care există construcţii în toate vecinătăţile lotului supus analizei (cu excepţia deschiderii la stradă) 

sau pentru supraetajării la clădiri existente. Zonele nestructurate (care nu se încadrează în 

descrierea de mai sus) se supun analizei Comisiei de Coordonare. Cererile pentru avizele de 

precoordonare reţele, însoţite de documentaţia aferentă, în două exemplare, pentru zonele 

structurate, se depun la DIRECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI INFORMARE. În cazul în care 

documentaţia este corectă şi completă se procedează la emiterea avizului de precoordonare reţele. 

Acesta va fi semnat de expertul din cadrul Serviciului de Autorizare - Direcţia Urbanism şi de către 

Arhitectul Şef al Municipiului Bucureşti. 

 Cererile pentru avizele de precoordonare reţele aferente Planurilor Urbanistice în zonele 

nestructurate, însoţite de documentaţia aferentă, în două exemplare, se înregistrează la DIRECŢIA 

RELAŢII PUBLICE ŞI INFORMARE urmând a fi verificate în cadrul Serviciului Autorizare 

Coordonare Lucrări Infrastructură din cadrul Direcţiei Utilităţi Publice a PMB. 

 În cazul în care documentaţia este completă şi corectă se transmite Direcţiei Utilităţi Publice 

cu adresa de înaintare. Documentaţia este analizată în Comisia de Coordonare a Proiectării din 

săptămâna respectivă, iar în cazul când această comisie avizează documentaţia, Serviciul de 

Autorizare - Direcţia Urbanism redactează Avizul Comisiei de Coordonare - Faza Documentaţii de 

Urbanism. Reprezentantul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului participă la avizarea 

Documentaţiilor în care sunt înregistrate toate lucrările supuse avizării, precum şi rezoluţia Comisiei 

de Coordonare a Proiectării. Avizul Comisiei de Coordonare - Faza Documentaţii de Urbanism) este 

semnat de reprezentantul Direcţiei de Urbanism în Comisie, de Arhitectul Şef, de Secretarul 

Comisiei şi de către Preşedintele/ Vicepreşedintele Comisiei. În situaţiile în care Comisia respinge 

documentaţia, aceasta se va returna împreună cu o adresă de înaintare în care se specifică motivul 

returnării, către DIRECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI INFORMARE. 

 Documentaţia de precoordonare zone structurate va cuprinde următoarele piese scrise şi 

desenate: 

 1. adresa de înaintare; 
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 2. memoriu reglementari PUD sau PUZ; 

 3. în cazul în care se doreşte avizarea unei clădiri mai mari sau egal cu P+4, se va prezenta 

un memoriu tehnic care să facă referire la fiecare tip de reţea, disfuncţionalităţi şi modul de 

remediere a acestor disfuncţionalităţi; 

 4. planul de reglementari (în 2 exemplare) PUD sau PUZ; 

 5. planul topo reţele prin care se va face dovada existenţei reţelelor de apa şi canalizare pe 

strada respectivă (în cazul în care planul topo este neactualizat neavând trasate reţele de apă şi 

canal pe stradă, se va completa documentaţia cu avizul S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.; 

 6. dovada achitării taxei. 

 

 Documentaţia de precoordonare zone nestructurate va cuprinde următoarele piese scrise şi 

desenate: 

1. adresa de înaintare; 

2. memoriul tehnic referitor la toate tipurile de reţele existente şi propuse, întocmit de inginer 

sau urbanist de specialitate (specializare F4G1); 

3. plan reţele şi echipamente tehnice propuse corelate cu reţelele existente, având ca suport 

planul de regulament al documentaţiei de urbanism (sc. 1:500 pentru PUD), (sc. 1:500 - 

1:2000 pentru PUZ); 

4. avizele, însoţite de planurile anexă, ale Romtelecom,   ENEL, SC APA NOVA 

BUCUREŞTI SA, SC DISTRIGAZ SUD, RATB. RADET, LUXTEN, etc; 

 

 Comisia de Coordonare va analiza documentaţiile supuse spre avizare, iar în cazul în care nu 

sunt obiecţiuni, secretariatul comisiei va emite prin grija Serviciul de Autorizare din cadrul Direcţiei 

de Urbanism, avizul de precoordonare reţele edilitare ale planului urbanistic de Detaliu sau Zonal. 

Componenţa Comisiei de Coordonare a Proiectării este stabilită prin Anexa nr.2 la HCGMB 

nr.206/2013. 

 

    Avizul va conţine următoarele semnături: 

 

PREŞEDINTE/ VICEPREŞEDINTE – COMISIE, 

 

ARHITECT ŞEF AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 

SECRETAR - COMISIE, 

 

REPREZENTANT DIRECŢIA DE URBANISM, 
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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.: 822 din 25.06.2014 

 

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

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

5052/1/1429/24.06.2014; 

 Văzând procesul-verbal al Comisiei de concurs de management la Opera Comică pentru Copii 

nr. PMB-DMRU 4957/1/20.06.2014; 

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

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

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

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

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

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

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

cultură; 

 

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de management la Opera Comică pentru Copii, 

fiind declarat câştigător Planul de management al doamnei Filip Ana Felicia care a obţinut nota 9,27. 

 

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

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

dispoziţie, care face parte integrantă din aceasta. 

 

 Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Direcţia 

Generală Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism şi doamna Filip Ana Felicia vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

 TUDOR TOMA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.: 823 din 25.06.2014 

 

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

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

5051/1/1428/24.06.2014; 

 Văzând procesul-verbal al Comisiei de concurs de management la Teatrul „Excelsior" nr PMB 

- DMRU 4958/1/20.06.2014; 

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

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

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

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

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

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

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

cultură; 

 

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de management la Teatrul „Excelsior", fiind 

declarat câştigător Planul de management al domnului Găzdaru Adrian care a obţinut nota 9,23. 

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

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

dispoziţie, care face parte integrantă din aceasta. 

 Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Direcţia 

Generală Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism şi domnul Găzdaru Adrian vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

 TUDOR TOMA 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRÂRE 

 

privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti 

sportivei Larisa lordache 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii- Direcţia Cultură, Sport, Turism;  

Văzând raportul Comisiei învăţămînt, cultură, culte şi sport din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 192/2008 privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. unic - Se conferă titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Bucureşti sportivei Larisa 

lordache, în semn de recunoaştere pentru performanţe în gimnastică. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Richard Vicenţiu Ghiţă  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2014. 

Nr. 119 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 
H O T Ă R Â R E 

 

privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Ţapardel Ana - Claudia 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 demisia doamnei Ţapardel Ana - Claudia, înregistrată la Cabinet Secretar 

General cu nr. 2096bis/6/30.05.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 

1579/30.05.2014; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier al doamnei Ţapardel Ana - 

Claudia, ca urmare a demisiei acesteia şi se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2014. 

Nr.120 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii CGMB nr. 99/30.05.2014 referitoare la modificarea Anexei la Hotărârea 

CGMB nr. 72/2012 privind alegerea Comisiei de validare 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere că, prin Hotărârea CGMB nr. 99/30.05.2014 referitoare la modificarea Anexei 

la Hotărârea CGMB nr. 72/2012 privind alegerea Comisiei de validare s-a modificat componenţa 

Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în timpul mandatului; 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa de Guvern nr. 35/2002 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor 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: 

 

Articol unic: Se revocă Hotărârea CGMB nr. 99/30.05.2014 referitoare la modificarea Anexei la 

Hotărârea CGMB nr. 72/2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2014 de la ora 15,55. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2014. 

Nr.121 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Anexei la Hotărârea CGMB nr. 72/2012 privind alegerea Comisiei de validare 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere demisia d-nei consilier Zorkoczy Julia din Comisia de validare a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor 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 CGMB nr. 72/2012 privind alegerea Comisiei de validare 

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

prezenta hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2014 de la ora 15,55. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2014. 

Nr.122 

 

Anexa la HCGMB nr. 122/30.06.2014 

 

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 O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul  

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Scarlat Horia 

 

Având în vedere adresa Partidului Naţional Liberal înregistrată sub nr. 2498/6/26.06.2014 la 

Primăria Municipiului Bucureşti, prin care se propune domnul 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: 

 

Articol unic: 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. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2014 de la ora 15,55. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard Vicenţiu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei 

motivate 

 

Bucureşti, 30.06.2014. 

Nr.123 
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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. 123/30.06.2014 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. 123/2014 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 Ţica Horaţiu Florin 

 

Având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Cabinetul Secretarului 

General al Municipiului Bucureşti cu nr. 2415/6/11.07.2012, prin care se propune domnul Ţica 

Horaţiu Florin 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 Ţica Horaţiu Florin. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2014 de la ora 15,55. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2014. 

Nr.124 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

H O T Ă R Â R E 

 

privind schimbarea din funcţia de viceprimar al Municipiului Bucureşti  

a domnului Marcel Octavian Nicolaescu 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile 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: 

 

Articol unic: Se aprobă schimbarea din funcţia de viceprimar al Municipiului Bucureşti a 

domnului Marcel Octavian Nicolaescu. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2014, ora 15.55. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Richard Vicenţiu Ghiţă Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2014 

Nr. 125 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

H O T Ă R Â R E 

 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Marcel Octavian Nicolaescu  

şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti 

 

Având în vedere adresa Partidului Naţional Liberal înregistrată sub nr. 2499/6/26.06.2014 

referitoare la radierea din registrul membrilor acestui partid a domnului Marcel Octavian Nicolaescu; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. h) indice 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: 

 

Articol unic: Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti al 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 General al Municipiului 

Bucureşti din data de 30.06.2014, ora 15.55. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Richard Vicenţiu Ghiţă Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei 

motivate 

 

Bucureşti, 30.06.2014 

Nr. 126 
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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.126/30.06.2014 privind încetarea mandatului de consilier al domnului 

Marcel Octavian Nicolaescu şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, 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. 126/30.06.2014 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 Tănase Antonel 

 

Având în vedere adresa Partidului Naţional Liberal înregistrată sub nr. 2497/6/26.06.2014 la 

Primăria Municipiului Bucureşti, 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: 

 

Articol unic: 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. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2014, ora 15.55. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Richard Vicenţiu Ghiţă Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei 

motivate 

 

Bucureşti, 30.06.2014 

Nr. 127 
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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. 127/30.06.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Tañase Antonel, pentru următoarele 

motive: 

Întrucât Hotărârea CGMB nr.100/2014 şi Hotărârea CGMB nr.101/2014 prin care au fost 

validate mandatele de consilier din cadrul CGMB al Doamnei Peter Alexandrina, respectiv al 

Domnului Mocioacă Ştefan Alexandru, ambii aflaţi pe aceeaşi listă electorală ca şi Domnul Tănase 

Antonel, au fost aprobate 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, pe cale de consecinţă, şi Hotărârea C.G.M.B. nr.127/2014 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 schimbarea din funcţia de viceprimar al  

Municipiului Bucureşti a domnului Dan Alexandru Darabonţ 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile 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: 

 

Articol unic: Se aprobă schimbarea din funcţia de viceprimar al Municipiului Bucureşti a 

domnului Dan Alexandru Darabonţ. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2014, ora 15.55. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Richard Vicenţiu Ghiţă Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2014 

Nr. 128 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

H O T Ă R Â R E 

 

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

01.07.2014-30.09.2014 

 

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor generali; 

Conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi art. 10 din Ordonanţa de Guvern nr. 35/2002 pentru 

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

completările ulterioare şi art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea CGMB 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: 

 

Articol unic: Se alege domnul consilier Raicu Mircea Cristian în funcţia de preşedinte de 

şedinţă al CGMB 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 30.06.2014, ora 15.55. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard Vicenţiu  TUDOR TOMA 

 

Bucureşti, 30.06.2014 

Nr. 129 



26 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

H O T Ă R Â R E 

 

privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

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

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 ca viceprimar al Municipiului Bucureşti domnul consilier din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Ghiţă Richard - Vicenţiu. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2014 de la ora 15,55. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard Vicenţiu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2014 

Nr. 130 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

H O T Ă R Â R E 

 

privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

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

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 ca viceprimar al Municipiului Bucureşti domnul consilier din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, lliescu Lucian Cătălin. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2014, ora 15.55. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Richard Vicenţiu Ghiţă Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2014 

Nr. 131 
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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  

şi vacantarea unui post de consilier din cadrul CGMB 

 

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

la radierea din registrul membrilor acestui partid a domnului Ştefanel Marin Dan; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. h) indice 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 MUNICIPIULU  BUCURESTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic: Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier 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. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2014, ora 18.20. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard Vicenţiu  TUDOR TOMA 

Refuz contrasemnarea conform opiniei 

motivate 

 

Bucureşti, 30.06.2014 

Nr. 132 
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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. 132/30.06.2014 privind încetarea mandatului de consilier al domnului 

Marin Ştefănel Dan şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, 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. 132/30.06.2014 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 

 



30 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Ana Maria Popescu  

şi vacantarea unui post de consilier din cadrul CGMB 

 

Având în vedere adresa Partidului Poporului-Dan Diaconesu 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) indice 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: 

 

Articol unic: Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier 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. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2014, ora 18.20. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard Vicenţiu  Tudor Toma 

Refuz contrasemnare conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 30.06.2014 

Nr. 133 
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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. 133/30.06.2014 privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Ana 

Măria Popescu şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, 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. 133/30.06.2014 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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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

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

aarrttiiccoollee  şşii  aalliinneeaattee  ppeennttrruu  aannuull  22001144  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului 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; 

 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 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; 

 Luând în considerare prevederile  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 51/2006 

pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate 

personală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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. 3304/193168/05.06.2014, transmisă de către Direcţia Generală de 

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

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

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRĂŞTE : 

 

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

2014 în suma de 1.327.001,22 mii lei se majorează cu 561,76 mii lei devenind 1.327.562,98 mii lei 

şi este repartizat astfel : 
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- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 829.410,58 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 498.152,40 mii lei; 

 

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

Municipiului Bucureşti în suma de 1.291.620,66 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel : 

 

 Veniturile bugetului local în sumă de 1.266.391,57 mii lei se majorează cu 505,83 mii lei 

devenind 1.266.897,40 mii lei, conform anexei nr.1.1, astfel: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 801.723,57 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 465.173,83 mii lei; 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii în suma de 24.667,33 mii lei se majorează cu 55,93 mii lei devenind 24.723,26 mii 

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

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 24.721,93 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1,33 mii lei; 

 

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

1.327.001,22 mii lei se majorează cu 561,76 mii lei devenind 1.327.562,98 mii lei şi sunt 

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

 

 Bugetul local pe anul 2014 în sumă de 1.298.128,82 mii lei se majorează cu 505,83 

mii lei devenind 1.298.634,65 mii lei şi este structurat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 

 

(1) 1.298.634,65 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 801.723,57 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  496.911,08 mii lei; 

 

(2) 88.048,92 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care : 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 59.874,13 mii lei; 

-  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 28.174,79 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 : 
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-  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; 1.2.1.2.3); 

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

55.02, din care: 

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

nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);; 

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

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

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

1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 

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

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

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

nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2); 

 (7) 303.975,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

 - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 257.789,00 mii lei; 

 -Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 46.186,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexeinr.1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.1.1; 1.2.1.6.1.1.1; 1.2.1.6.1.1.2 ; 1.2.1.6.1.2; 1.2.1.6.1.2.1; 

1.2.1.6.1.2.2; 1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.3; 1.2.1.6.3.1; 1.2.1.6.3.2; 

1.2.1.6.3.3); 

 (8) 53.550,00 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 16.422,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr 

1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3); 

 (9) 133.837,76 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 102.321,27 mii lei ; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 31.516,49 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3); 

 (10) 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.1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4; 1.2.1.9.5); 

 (11) 348.522,57 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; 
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 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 341.469,25 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5; 1.2.1.10.6; 1.2.1.10.7; 

1.2.1.10.8); 

 (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, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.11 (1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2; 1.2.1.11.3); 

 (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, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2); 

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

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

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.000,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.13 (1.2.1.13.1). 

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

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

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

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

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

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

deliberative, astfel:  

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

 

 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2014 în sumă de 28.540,88 mii lei se majorează cu 55,93 mii lei devenind 

28.596,81 mii lei şi este repartizat pe secţiuni, conform anexei 1.4, astfel : 

(1) 28.596,81 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 27.687,01 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: 

 - 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);  
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 (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) 8.435,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 7.804,00 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 2.965,08 mii lei este finanţat 

din excedentul anilor precedenţi. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de dezvoltare în valoare de 908,47 mii lei este finanţat 

din excedentul anilor precedenţi. 

 

 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2014 în sumă de 300,01 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). 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 494.617,65 mii lei, conform programului de 

investitii publice, din care: 

- 493.376,33 mii lei – buget local; 

- 331,52 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi externe;   
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- 909,80 mii lei –  suma alocată pentru instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Administraţia Unităţilor 

de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de Învăţământ din 

Sectorul 1, Poliţia Locală 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 ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 19.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ion Brad 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR 

  

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.95/19.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea majorării, prin aport în natură, a capitalului social 

al S.C. CET GRIVIŢA S.R.L. 

 

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

Direcţiei Juridice şi Resurse Umane; 

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

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

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

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

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

 Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea 

privatizării, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând pct. 6 din Decizia Curţii de Conturi – Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti nr. 

178/23.12.2013 şi adresa S.C. Cet Griviţa S.R.L. nr. 156/14.02.2014, înregistrată la sediul Primăriei 

Sectorului 1 cu  nr. 4759/20.02.2014; 

 Luând act de Raportul de evaluare active (mobilizări corporale care la data preluării, 

01.01.2004, erau în curs de execuţie) administrate de către S.C. Cet Griviţa S.R.L., întocmit de către 

S.C. Apwin S.R.L.; 

 Ţinând seama de Hotărârea nr. 127/17.06.2014 a Consiliului Director al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 1 prin care se aprobă aportul în numerar de 360 de lei la capitalul social al 

S.C. Cet Griviţa S.R.L. 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă introducerea în capitalul social al S.C. Cet Griviţa S.R.L., prin aport în natură, 

a imobilizărilor corporale (imobilizări corporale mobile şi lucrări de amenajare şi reparaţii aferente 
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construcţiilor), care la data preluării Centralei Electrice de Termoficare de către Consiliul Local al 

Sectorului 1 erau în curs de execuţie, în valoare totală de 3.659.430 lei. 

 Art.2. Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. Cet Griviţa S.R.L. cu suma de 3.659.790 

lei din care: 

a) 3.659.430 lei aport în natură din partea Consiliului Local al Sectorului 1 reprezentând 

valoarea bunurilor conform Raportului de evaluare active întocmit de către S.C. Apwin S.R.L. şi 

b) 360 lei aport în numerar din partea Administraţiei Domeniului Public  Sector 1. 

 Art.3. Închirierea, ipotecarea, gajarea sau constituirea de alte sarcini asupra bunurilor aduse 

ca aport în natură la capitalul social al S.C. Cet Griviţa S.R.L. se poate realiza numai cu acordul 

asociaţilor. 

 Art.4. Se aprobă modificarea actului constitutiv al S.C. Cet Griviţa S.R.L. în sensul 

reactualizării capitalului social corespunzător prevederilor prezentei hotărâri, cu păstrarea cotelor de 

participare la profit şi pierderi în proporţie de 99,99% pentru Consiliul Local al Sectorului 1, respectiv 

0,01 % pentru Administraţia Domeniului Public Sector 1. 

 Art.5. Demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv şi înregistrării acestuia la 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vor fi efectuate de către S.C. CET GRIVIŢA S.R.L. 

 Art.6. Consiliul Local al Sectorului 1, prin reprezentantul său în Adunarea Generală a 

Acţionarilor şi Serviciul Secretariat  General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 Art.7. Prezenta hotărâre este redactată în 2 (două) exemplare originale, unul fiind necesar la 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. 

 

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

data de 19.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ion Brad 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR 

  

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.96/19.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 privind 

atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Patriarhiei Române – 

Arhiepiscopia Bucureştilor, cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Patriarhiei Române – Arhiepiscopia 

Bucureştilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând act de adresa Patriarhiei Române – Arhiepiscopia Bucureştilor – Protoeria Sector 1 

Capitală nr. 279/12.06.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 15673/13.06.2014; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Art.1, alin.(1) al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 privind 

atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Patriarhiei Române – Arhiepiscopia Bucureştilor se 

modifică şi va avea următorul conţinut: 

 

„Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către Patriarhia Română - Arhiepiscopia 

Bucureştilor, a unui spaţiu în suprafaţă de 232,48 mp., situat la etajul trei în imobilul din Piaţa 

Amzei nr. 13, compus din suprafaţă utilă 186,9 m.p., suprafaţă tehnică 22,62 m.p., suprafaţă 

comună 22,96 mp, situat la etajul trei în imobilul din Piaţa Amzei nr. 13, sector 1, spaţiu 

identificat potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.  
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 Art.2. Se aprobă modelul actului adiţional la contractul de comodat încheiat între Consiliul 

Local al Sectorului 1 şi Patriarhia Română – Arhiepiscopia Bucureştilor, conform Anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, actul adiţional menţionat la art. 2. 

 Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 

rămân nemodificate. 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Juridică şi Resurse Umane şi 

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

 

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

data de 19.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ion Brad 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR 

  

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.97/19.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall    

DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  IImmppoozziittee  şşii  TTaaxxee  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  

 

 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 pentru 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar; 

 În baza dispoziţiilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.110/2013  privind aprobarea 

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

Generale de Impozite şi Taxe Locale a 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 Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 

1, conform Anexelor nr. 1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. 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 şi Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 19.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ion Brad 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR 

  

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.98/19.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

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

ffuunnccţţiioonnaarree  aallee    DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

    

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

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

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

Sectorului 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1 

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

elaborarea actelor normative, republicată, 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. 1086/2013 pentru aprobarea 

Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; 

 Ţinând seama de 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; 

 Luând în considerare avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice, comunicat prin adresa nr. 862/c.s./19.05.2014, înregistrat la Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr.23319/23.05.2014 ; 

 Văzând avizul nr.22944/2014 eliberat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, înregistrat 

la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr.25134/04.06.2014;  

 Văzând Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 nr. nr.2/17.06.2014 privid aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1; 
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 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: 

 

 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. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art.4. 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 ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 19.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ion Brad 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR 

  

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.99/19.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  ddee  aajjuuttooaarree  ffiinnaanncciiaarree  ssuubb  ffoorrmmaa  ppllăăţţiiii  ccoonnttrraavvaalloorriiii  cchhiirriieeii  ppeennttrruu  ttiinneerriiii  

ccaarree  ppăărrăăsseesscc  ssiisstteemmuull  ddee  pprrootteeccţţiiee  aa  ccooppiilluulluuii  şşii  ssuunntt  pprroovveenniiţţii  ddiinn  cceennttrreellee  ddee  

ppllaassaammeenntt//aappaarrttaammeenntteellee  ssoocciiaall--ffoorrmmaattiivvee  ssaauu  ssiisstteemmuull  ddee  aassiisstteennţţăă  mmaatteerrnnaallăă  ddiinn  ccaaddrruull  

DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11,,  ccăărroorraa  llee--aa  ffoosstt  

îînncceettaattăă    mmăăssuurraa  ddee  pprrootteeccţţiiee  ssppeecciiaallăă,,  ccaa  mmăăssuurrăă  ddee  ssuuppoorrtt  ppeennttrruu  

pprreevveenniirreeaa  mmaarrggiinnaalliizzăărriiii  ssoocciiaallee  

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a  asistenţei sociale; 

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

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 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; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă acordarea de ajutoare financiare sub forma plăţii contravalorii chiriei, în 

cuantum de 700-900 lei lunar/tânăr pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie şi provin din 

centrele de plasament, apartamentele social-formative sau sistemul de asistenţă maternală din 
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cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în vederea facilitării 

accesului la o locuinţă, pentru o perioadă de maximum 12 luni de la data încheierii contractului de 

închiriere, cu posibilitatea prelungirii acestuia pe o perioadă de maximum 12 luni. 

 Art.2. Pot beneficia de plata chiriei în condiţiile art. 1 din prezenta hotărâre, tinerii cărora le-a 

fost încetată măsura de protecţie specială instituită în temeiul Legii nr. 272/2004  privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au 

domiciliul pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi se află în imposibilitate de a achiziţiona o 

locuinţă. 

 Art.3. Plata chiriei se va face din bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, care va urmări încheierea şi derularea contractului 

de închiriere, precum şi îndeplinirea obligaţiilor asumate de către beneficiarul ajutorului financiar 

acordat în condiţiile prezentei hotărâri. 

 Art.4. (1) Pe durata perioadei în care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 va suporta plata contravalorii chiriei, tinerii vor fi incluşi în programe de asistenţă 

socială care vizează reintegrarea, prevenirea marginalizării sociale,  responsabilizarea, reconversia 

profesională, consilierea şi orice alte măsuri considerate a fi necesare de către responsabilul de caz, 

pentru ieşirea din situaţia de criză. 

(2) Situaţia tinerilor care pot beneficia de plata contravalorii chiriei va fi reevaluată din şase în 

şase luni pe durata contractului de închiriere, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 19.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ion Brad 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR 

  

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.100/19.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, 

în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Stănescu Manuela Isabela, ca măsură 

de prevenire şi combatere a marginalizării sociale 

 

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

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

Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 

pentru privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire şi 

combatere a marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Dispoziţia Directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 nr. 3209/17.06.2013 privind admiterea doamnei Stănescu Manuela 

Isabela, împreună cu cei doi copii, în cadrul Centrului Maternal „Sf. Andrei”, cu modificările 

ulterioare; 

 Ţinând seama de cererea doamnei Stănescu Manuela Isabela, înregistrată la Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 25224/05.06.2014, prin care 

solicită externarea din cadrul centrului maternal, începând cu data de 09.06.2014; 

 Luând în considerare cererea doamnei Stănescu Manuela Isabela, înregistrată la Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 25567/06.06.2014, prin care 

solicită acordarea unui ajutor pentru plata chiriei; 
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 Având în vedere Contractul de închiriere înregistrat sub nr. 253438/03.06.2014, valabil în 

perioada 03.06.2014-02.12.2014; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă acordarea de către Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti, a unui 

ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii 

chiriei, pentru doamna Stănescu Manuela Isabela, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale. 

 Art.2. (1) Se autorizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

să efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Primarului sectorului 1, 

din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 

(2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul Hotărârii  

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 pentru privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor 

de urgenţă, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

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

Protecţia Copilului Sector 1, doamna Stănescu Manuela Isabela şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 19.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ion Brad 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR 

  

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.101/19.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii,,  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii,,  pprreeccuumm  şşii  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii  şşii  

ccoommpplleettăărriiii  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  OOrrggaanniizzaarree  şşii  FFuunnccţţiioonnaarree  aallee  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aall  

pprriimmaarruulluuii  sseeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippuulluuii  BBuuccuurreeşşttii,,  pprreeccuumm  şşii  aallee  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee  

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  

 

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

întocmit de către Direcţia Juridică şi Resurse Umane; 

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

soluţionării proceselor, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor din Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, 

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

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

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Cu respectarea prevederilor art. I, pct. 14, litera b), din Legea nr. 13/2011 privind aprobarea 

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;  

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 871/2013 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

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

reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

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

posturi de 930 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guverului nr. 63/2010, 

cu modificările şi completările ulterioare şi, raportat la obiectul de activitate al aparatului de 

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

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

reorganizare instituţională propuse să fie realizate în regim de urgenţă; 

 Văzând Ordinul comun nr. 64/39/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice şi Ministerului Finanţelor Publice, nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului 

general al unităţilor administrativ – teritoriale din municipiul Bucureşti pe anul 2014; 

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

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

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

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

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

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

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

subdiviziunea administrativ – teritorială sectorul 1 al municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 174/14.11.2013 privind 

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

aparatului de specialitate precum şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local, cu modificările şi 

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

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

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

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

de posturi; 

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

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

3666/28.02.2014, prin care se comunică populaţia stabilă  în municipiul Bucureşti şi sectorul 1 al 

acestuia, la 01 ianuarie 2013, precum şi adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 

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

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

sector 1, pentru anul 2014; 

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

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

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

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

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

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

 Ţinând seama de adresa nr. 3110/SICPI/324/2014, înregistrată în cadrul Instituţiei Prefectului 

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

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

perioadele de implementare; 

 Văzând avizul favorabil nr. 25260/2014 emis de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici; 

 Văzând avizul consultativ emis de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităţilor instituţiilor publice locale de la 

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

restabilirii numărului maxim de posturi pe anul 2014.  

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

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

subunităţii administrativ teritorială Sector 1 al municipiului Bucureşti; 

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

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

cerinţe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau 
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îndeplinirii unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat 

către cetăţean şi nevoile acestuia; 

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

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

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

activităţii instituţiilor publice de interes local etc.;  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

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

reglementarea cadrului structurilor organizatorice; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate de la nivelul Sectorului 1 al 

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

 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate de la nivelul Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.3. (1) Numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate este de 322, din care numărul 

maxim de posturi prevăzut pentru serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este de 

93. 

(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de specialitate include şi funcţiile de 

primar, viceprimar, secretar al sectorului 1 şi administratorul public.  

(3) Personalul aparatului de specialitate este format din funcţionari publici cu funcţii publice 

generale sau specifice şi  din personal contractual. 

(4) Încadrarea şi salarizarea personalului de la nivelul aparatului de specialitate se fac potrivit 

prevederilor legale. 

(5) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului, potrivit legii.   

 Art.4. Se abrogă prevederile punctelor 23 şi 26 ale art. 38 “atribuţiile Biroului Autoritate 

Tutelară”, din Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate de la nivelul 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, aprobat prin anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 17 

din 27.02.2014, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Celelalte 

prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 17 din 27.02.2014, rămân nemodificate, iar prevederile 
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art. 38 se renumerotează în mod corespunzător, conform Anexei 3, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 5. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate de la 

nivelul Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, conform Anexei nr.4, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.6. Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură 

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

reglementate de legislaţia în vigoare. 

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

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

aparatului de specialitate îşi încetează valabilitatea sau privind completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate, după caz, se completează în mod 

corespunzător de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art.8. Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Juridică 

şi Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1, Direcţia Publică de 

Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 19.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ion Brad 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR 

  

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.102/19.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 să semneze împreună cu reprezentanţii 

funcţionarilor publici, respectiv reprezentantul salariaţilor contractuali, Acordul Colectiv, 

respectiv Contractul Colectiv de Muncă încheiate la nivelul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 

 

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

întocmit de Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

sectorului 1;  

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

taxe locale 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, r2, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 284/2010 - Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. 137-139 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

 Ţinând cont de dispoziţiile art.72, art.74, alin.(1), lit.d) din Legea nr. 188/1999 privind statutul 

funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 833/2007 privind normele de 

organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective; 

 Conform prevederilor 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În considerarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, r3, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În concordanţă cu Procesele verbale de negociere a contractului colectiv de muncă/acordului 

colectiv încheiate între Primarul Sectorului 1 şi reprezentantul personalului cu contract individual de 

muncă/reprezentanţii funcţionarilor publici de la nivelul aparatului de specialitate, înregistrate sub 

nr.I/888/17.06.2014 şi I/889/17.06.2014; 

 Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei paritare privind încheierea unui Acord colectiv 

între Primarul Sectorului 1 şi reprezentanţii funcţionarilor publici, anexat procesului verbal nr. 

I/889/17.06.2014; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.(1). Se aprobă prevederile Acordului colectiv şi ale Contractului colectiv de muncă de la 

nivelul aparatului de specialitate. 

(2). Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1, precum şi reprezentanţii funcţionarilor publici ai 

aparatului de specialitate, să semneze Acordul colectiv, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

(3). Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1, precum şi reprezentantul personalului 

contractual al aparatului de specialitate, să semneze Contractul colectiv de muncă, conform Anexei 

nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(4). Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi 

cheltuieli aprobat anual potrivit legii. 

 Art.2. Prevederile Acordului colectiv şi ale Contractului colectiv de muncă, aprobate potrivit 

prezentei hotărâri se aplică de la data înregistrării în cadrul instituţiei, respectiv de la data 

înregistrării la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice -Inspecţia 

Muncii-Inspectorarul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti. 

 Art.3. Prezenta hotărâre a fost redactată în patru exemplare originale, din care un exemplar 

pentru Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice -Inspecţia Muncii-

Inspectorarul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti. 

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

şi Resurse Umane, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 19.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ion Brad 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR 

  

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.103/19.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării şi completării în primul semestru al anului 2014 a Planului de 

ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 (Anexa nr.2 ), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 146/30.09.2013 

 

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

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

Primarului sectorului 1; 

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

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

Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare; 

 Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art.6, alin.(2), art.11, alin.(2) din Ordinul nr. 7660/2006 privind 

aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 

 În concordanţă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 146/30.09.2013 privind aprobarea 

Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 la nivelul aparatului de specialitate şi la nivelul 

instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al sectorului 1 “Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale  Sector 1, 

Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman”  

 Având în vedere adresa înregistrată sub nr. 12625/20.05.2014 privind propunerea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 de modificare a Planului de ocupare a 

funcţiilor publice în cursul  primului semestrului al anului 2014; 



60 

 

 Luând în considerare propunerea privind modificarea în primul semestru al anului 2014 a 

planului de ocupare a funcţiilor publice, înaintată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  prin 

adresa înregistrată sub nr. 25293/16.06.2014; 

 În temeiul prevederilor 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 modifică şi se completează art. 2 şi anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 146/30.09.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 

2014 la nivelul aparatului de specialitate şi la nivelul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local 

al sectorului 1 “Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1, Direcţia 

Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional 

Caraiman”, astfel:  

 

 “Se aprobă modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.”  

 

 Art.2. (1) Planul de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate precum 

şi de la nivelul instituţiilor publice subordonate poate fi modificat semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici.  

 (2) Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti va înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 

ceea ce priveşte modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pe anul 2014, conform anexei 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/30.09.2013 

rămân nemodificate.  

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

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

şi Resurse Umane, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, şi 

Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 19.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ion Brad 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR 

  

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.104/19.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  rreevvooccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  6699//1166..0044..22001144  ppeennttrruu  

mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..  11  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  119966//2288..1111..22001133  ppeennttrruu  

aapprroobbaarreeaa  rreeţţeelleeii  şşccoollaarree  ddee  ssttaatt  şşii  ppaarrttiiccuullaarree  ppee  rraazzaa  sseeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  

ppeennttrruu  aannuull  22001144--22001155  

 

 Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Resurse Umane şi expunerea 

de motive a Primarului Sectorului 1; 

 Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

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

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

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

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

 Luând în considerare prevederile art. 61, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 69/16.04.2014 

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 

pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti 

pentru anul 2014-2015; 

 Luând act de adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 5331,6971/05.05.2014 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 în data de 12.05.2014; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

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

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

municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015 se revocă. 
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 Art.2. Primarul Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane, Administraţia Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

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

data de 19.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ion Brad 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR 

  

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.105/19.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînncchheeiieerriiii  ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee  îînncchhiirriieerree  

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

îînn  ccaarree  îîşşii  ddeessffăăşşooaarrăă  aaccttiivviittaatteeaa  GGrrăăddiinniiţţaa  ddee  ccooppiiii  nnrr..  225522  

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

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

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

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

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

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

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

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

ulterioare; 

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

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

şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 343/2007 privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului 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, republicată,  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 III-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 

de Casaţie şi Justiţie – Secţia I Civilă, în dosarul nr. 29276/3/2006, hotărâre care este susceptibilă 

de punere în executare; 
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 În baza Dispoziţiei Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 16908/04.03.2013 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-au 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 pe 

domnii Pomponiu George-Tancred-Flor, Pandele Andrei, Enică Ioan-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; 

 Conform proceselor-verbale încheiate în urma întâlnirilor din data de 09.04.2014 şi 11.06.2014 

dintre membrii comisiei desemnate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.149/30.09.2013 şi proprietarii imobilului din str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1 Bucureşti, s-a stabilit 

cuantumul chiriei lunare în sumă de 8.930 lei, calculată conform Hotărârii Guvernului României 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 Protocolului de predare-primire între Municipiul Bucureşti – Consiliul Local al Sectorului 1 – 

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, în 

calitate de predător, şi domnii Pandele Andrei, Pomponiu George Tancred Flor, Enică Ioan Radu, 

Dobriceanu Ionel, în calitate de primitor şi până în momentul semnării prezentului  contract; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

 Art.1. (1) Se aprobă încheierea contractului de închiriere a imobilului (construcţii şi teren) 

compus din teren în suprafaţă totală măsurată de 1.176 mp şi construcţii edificate pe acesta, în 
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suprafaţă totală de 691,55 mp, compus din: Corp C1 = S+P+E+M (suprafaţă desfăşurată – 469,55 

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

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

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

(2) Spaţiul închiriat va fi folosit de chiriaş pentru desfăşurarea activităţii Grădiniţei de copii nr. 

252. 

 

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

semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de închiriere menţionat 

la art. 1. 

 

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

Sanitare Publice Sector 1, directorul Grădiniţei de copii nr.252 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 19.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ion Brad 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR 

  

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.106/19.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccţţiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii  ssiittuuaattee  îînn  SSeeccttoorruull  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  

 

Având în vedere : 

             - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

             - Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

             - Raportul nr. 14/ 19.06.2014 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. 9/18/21.05.2014, 9/20/21.05.2014, 10/17/11.06.2014, 

10/18/11.06.2014, 10/21/11.06.2014, 10/25/11.06.2014, 10/26/11.06.2014 a Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale; 

 - Avizele Comisiei de circulaţie PMB si  Comisiei de Precoordonare Retele - PMB 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;  

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

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

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

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

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

de amenajare a teritoriului si de urbanism;  

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

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

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

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

ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

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

prezenta hotărâre şi conţine 7 poziţii.   

 

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

construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire. 

 

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

aprobate. 

 

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

urbanistice contrare. 

 

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 19.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ion Brad 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR 

  

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.107/19.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aalleeggeerreeaa  pprreeşşeeddiinntteelluuii  ddee  şşeeddiinnţţăă  

 

Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi 

atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma alegerilor 

locale din data de  10.06.2012; 

Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului României nr.35/2002, modificată şi aprobată 

prin Legea nr.673/2002; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.115/23.06.2012 

privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.57/26.03.2014 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă;  

În temeiul prevederilor art.35, art.45, art.81, alin.(2), lit.a) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

Articol unic: Se  alege domnul consilier ION BRAD preşedinte de şedinţă al Consiliului 

Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni. 

  

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

de 19.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ion Brad 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR 

  

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.108/19.06.2014 
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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 alegerea preşedintelui de şedinţă 

pe o perioadă de 3 luni 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o 

perioadă de 3 luni;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 35131/11.06.2014 prezentat de către Direcţia Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală 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; 

 - Propunerea domnului consilier local Iliescu Constantin Cristinel, pentru ca doamna consilier 

local Popescu Lenuţa să fie desemnată preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a 

fost consemnată în procesul - verbal al şedinţei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din 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; 

 În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2), art. 47 şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea 

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

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

http://www.ps2.ro/
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 Art.1.  Începând cu data de 30.06.2014 doamna Popescu Lenuţa, consilier local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 

luni. 

 

 Art.2. Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 14/31.03.2014 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

POPESCU LENUŢA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.59 

Bucureşti, 30.06.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

30.06.2014 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 validarea mandatului unui consilier local 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 37407/24.06.2014 întocmit de către Direcţia Administraţie Publică 

şi Evidenţă Electorală 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; 

 - Adresa Partidului Social Democrat – Organizaţia Sectorului 2, formaţiune membră a Uniunii 

Social Liberale, înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 32385 

din 29.05.2014, prin care se confirmă că doamna Măcăruş Ana Luminiţa este membru al acestei 

formaţiuni politice; 

 - Raportul de evaluare al Agenţiei Naţionale de Integritate înregistrat sub nr. 

16154/G/II/10.04.2014; 

 -  Procesul – verbal al Comisiei de validare, aleasă prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr. 59/19.06.2012 privind alegerea membrilor Comisiei de validare; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 31 alin. (3) şi art. 31^1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Camerei Deputaţilor Nr. 45/20.12.2012, publicată în Monitorul Oficial al României 

nr. 869/20.12.2012; 

 -  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 1/09.01.2013 privind încetarea mandatelor 

unor consilieri locali; 

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 31 alin. (3) – (5) şi art. 31^1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi al art. 7 din 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; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Pe data prezentei, se validează mandatul de consilier local al supleantului Măcăruş 

Ana Luminiţa, membru al Uniunii Social Liberale, din cadrul Partidului Social Democrat.  

 

 Art.2.  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.60 

Bucureşti, 30.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

30.06.2014 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 reglementarea situaţiei juridice a unui imobil 

situat pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil 

situat pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 385/04.02.2014 întocmită de Direcţia Generală pentru 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 28288/12.05.2014 prezentat de către Direcţia Urbanism, 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea Cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 - Hotărârea Guvernului României nr.1031/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităţilor administrativ teritoriale; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 

aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul ministerului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice; 

        - Ordinul ministerului finanţelor publice nr. 3481/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul insituţiilor publice; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 144/2006 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 

2 în administrarea Direcţiei generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a 

imobilului “Ansamblu de locuinţe pentru tineri – medici rezidenţi destinate închirierii – zona Spitalul 

Colentina”; 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu art.45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să efectueze toate demersurile în vederea obţinerii unei adrese 

poştale, a documentaţiei cadastrale precum şi a înscrierii în evidenţele cadastrale a imobilelor 

construcţii şi teren situate în Şos. Ştefan cel Mare nr. 21, Sector 2 – Ansamblu de locuinţe pentru 

medici rezidenţi, în conformitate cu prevederile Legii Cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 (2) Se deleagă Directorului Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 competenţa derulării procedurii de achiziţie şi semnării contractelor de achiziţii de 

servicii de evaluare a imobilului – teren, menţionat la art. 1 alin. (1), conform prevederilor legale în 

vigoare. 

 

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

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 - serviciu public de interes local aflat 

sub autoritatea Consiliului Local  Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

POPESCU LENUŢA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.61 

Bucureşti, 30.06.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

30.06.2014 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 însusirea Rapoartelor de evaluare, precum şi aprobarea modelelor cadru de promisiune 

bilaterală de vânzare-cumpărare şi a contractelor de vânzare-cumpărare a locuinţelor ANL din 

Bucureşti, str. Maior Vasile Băcilă nr. 26 – 30 Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind însuşirea Rapoartelor de evaluare, precum 

şi aprobarea modelelor cadru de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare şi a contractelor de 

vânzare-cumpărare a locuinţelor ANL din Bucureşti str. Maior Vasile Băcilă nr. 26 – 30 Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 37727/25.06.2014 întocmit de Directorul executiv al Direcţiei 

Juridice, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -  Nota de fundamentare nr. 2636/19.06.2014 întocmită de Direcţia Generală pentru 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Internaţionale  precum şi Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului 

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

 -  Adresele nr. 1165/20.01.2014 şi nr. 13584/23.01.2014 emise de Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe; 

 - Adresa nr. 7018/10.04.2014 emisă de Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi înregistrată la 

Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 1488/15.04.2014; 

 - Adresa nr. 14363/24.09.2013 emisă de Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi înregistrată la 

D.G.A.P.I. Sector 2 sub nr.  6442/24.09.2013; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 
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 -  art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 82/2009 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a unui imobil de locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 46/2014 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile de locuinţe 

situate pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti. 

 În temeiul cu 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 însuşesc Rapoartele de evaluare, ce cuprind fişele de calcul întocmite de S.C. 

Gevalcad S.R.L. privind stabilirea preţului de vânzare al locuinţelor pentru tineri - Ansamblul de 

Locuinţe ANL situat în Bucureşti str. Maior. Vasile Băcilă nr. 26–30 sector 2, conform prevederilor 

anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă preţurile de vânzare a locuinţelor prevăzute la alin. (1), astfel cum sunt indicate 

în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 (3) Preţurile aprobate prin prezenta hotărâre, stabilită prin Ordinul M.D.R.P.A. nr. 2401/2013, 

vor fi actualizate în funcţie de modificările legislative intervenite ulterior aprobării prezentei hotărâri. 

 (4) Se aprobă transmiterea în folosinţă către cumpărători a terenurilor aferente locuinţelor 

prevăzute la alin. (1), în conformitate cu prevederile art. 3 din H.C.L. Sector 2 nr. 46/2014, în 

condiţiile Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din 

fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art.2. Se aprobă modelele de contracte de vânzare-cumpărare şi modelul de promisiune 

bilaterală de vânzare-cumpărare pentru locuinţele din Ansamblul de Locuinţe A.N.L. pentru tineri 

situate în Bucureşti str. Maior Vasile Băcilă nr. 26 – 30 Sector 2, conform prevederilor anexei nr.3 la 

prezenta hotărâre. 
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 Art.3. Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să semneze, toate documentele, inclusiv promisiunea de vânzare-

cumpărare şi contractul de vânzare-cumpărare privind vânzarea locuinţelor pentru tineri - Ansamblul 

de Locuinţe A.N.L. situat în Bucureşti str. Maior Vasile Bacilă nr. 26 – 30, Sector 2. 

 

 Art.4. (1) Se împuterniceşte Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 să 

întreprindă toate demersurile în vederea reglementării şi actualizării regimului juridic al imobilului-

teren în suprafaţă de 2.433,36 mp intabulat cu nr. cadastral 231616 şi Carte Funciară 218487 situat 

în Bucureşti str. Maior Vasile Băcilă nr. 26–30, identificat conform anexei nr. 4, în scopul preluării 

acestuia în administrarea sa. 

 (2) Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.5. Primarul Sectorului 2, Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 şi 

Directorul D.G.A.P.I. Sector 2, servicii publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local 

Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.6.  (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 Primariei 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.62 

Bucureşti, 30.06.2014  

 

 

 

 

 

 

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

30.06.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de transmitere a Insulei Plumbuita, aflată în  

domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române” în  

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de 

transmitere a Insulei Plumbuita, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei 

Naţionale ,,Apele Române” în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 36339/17.06.2014 întocmit de Directorul Executiv al Direcţie 

Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 36802/19.06.2014 întocmit de Directorul Executiv al Direcţie 

Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 36540/24.06.2014 întocmit de către Direcţia Urbanism, Cadastru 

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

Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale  ,,Apele Române”, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G.R. nr. 1153/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în 

domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - 
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Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi 

Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării; 

 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 transmiterea Insulei Plumbuita, aflată în domeniul 

public al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române” în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.  

 (2) Bunul imobil se identifică potrivit anexelor nr. 1 şi 2, ce cuprind un număr de 2 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Bunul imobil prevăzut la art.1 va fi preluat în vederea amenajării zonelor din proximitatea 

Lacului Plumbuita, prin crearea unei infrastructuri moderne care să pună în valoare potenţialul 

acestora. 

 

 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.63 

Bucureşti, 30.06.2014 

 

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

30.06.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru 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 şi  nr. 59/2013 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2014; 

 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 şi  nr. 

59/2013;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 36954/20.06.2014 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 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. 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; 

 - 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; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I  Se înlocuieşte domnul Soare Cezar Radu cu doamna Adamache Constanţa, 

consilier local, în  comisiile 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 şi nr. 59/2013, respectiv:  

 - (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 şi nr. 59/2013, 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.64 

Bucureşti, 30.06.2014 

 

 

 

 

 

 

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

30.06.2014 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. 97/2013 privind transmiterea 

terenului situat în şos. Electronicii, Sector 2, Bucureşti, din administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în 

vederea prelungirii arterei de circulaţie - şos. Electronicii, astfel cum a fost modificată 

şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 127/2013 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 97/2013 privind transmiterea terenului situat în şos. Electronicii, Sector 2, Bucureşti, din 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public 

Sector 2 în vederea prelungirii arterei de circulaţie - şos. Electronicii, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 127/2013;  

 Analizând:  

 - Raportul de Specialitate nr. 36738/19.06.2014 al Direcţiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare 

Teritoriu, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

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

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

 - Adresa nr. 5382/27.05.2014 întocmită de Directorul General al Administraţiei Domeniului 

Public Sector 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

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

modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 271/2006 privind dezafectarea 

unor linii de cale ferată amplasate pe teritoriul Municipiului Bucuresti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 18/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public 

Sector 2; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) precum şi  art. 123 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 97/2013 privind transmiterea terenului situat în şos. 

Electronicii, Sector 2, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea 

Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în vederea prelungirii arterei de circulaţie - şos. 

Electronicii, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 127/2013, se 

înlocuieşte cu anexa ce cuprinde o filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 97/2013 privind transmiterea terenului situat 

în şos. Electronicii, Sector 2, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în 

administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în vederea prelungirii arterei de circulaţie - 

şos. Electronicii, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 127/2013, rămân 

aplicabile. 

 

 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.65 

Bucureşti, 30.06.2014  

 

 

 

 

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

30.06.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinţarea  

Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Sector 2, astfel cum a fost  

modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 28/2007 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi 

Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 28/2007;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare înregistrate sub nr. 36995/23.06.2014, 

prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public 

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

 -  Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Procesul-verbal de control nr. 25/18.03.2014 al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în 

coordonarea sau sub autoritatea sa; 

 - Ordinul nr. 2298/2012 privind aprobarea procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în 

vederea încadrării în grad şi tip de handicap; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.I Anexa la H.C.L. nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu 

Handicap pentru Adulţi Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

28/2007, se înlocuieşte cu anexa ce cuprinde o filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.II Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 28/2007, rămân aplicabile. 

 

 Art.III Pe data prezentei, H.C.L. nr. 122/2008 pentru modificarea si completarea anexei la 

Hotărârea Consiliului Local  Sector 2 nr. 28/21.03.2007 pentru modificarea si completarea H.C.L. 

Sector 2 nr.155/21.12.2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare  a Persoanelor cu Handicap 

pentru Adulţi Sector 2, îşi încetează aplicabilitatea.  

 

 Art.IV Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.V 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.66 

Bucureşti, 30.06.2014 

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

 

 

 

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

30.06.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Integral anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de  

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, la Programul de stimulare  

a înnoirii Parcului auto naţional 2014 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Administraţiei Pieţelor 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, la Programul 

de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2014; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 779/12.06.2014 întocmit de către Administraţia Pieţelor Sector 2, 

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

Bucureşti; 

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

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului 

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364 din 19 martie 2014 pentru 

aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1.  Se aprobă participarea Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 

naţional 2014. 

http://www.ps2.ro/
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 Art.2. Se aprobă casarea autovehiculelor marca Dacia Super Nova, cu nr. de înmatriculare B - 

30 - WPY şi nr. de omologare ABDA1U1111T09X5 şi marca Daewoo Cielo cu nr. de înmatriculare B 

– 28 – ZCO şi nr. de omologare ACWD1T1111T03X6, în vederea achiziţionării unor autovehicule 

noi, în condiţiile legii. 

 

 Art.3.  Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei conform art. 6 din Ordinul ministrului 

mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/19.03.2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a 

Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional. 

 

 Art.4. (1) Diferenţa de preţ, până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a 

autovehiculului nou, va fi alocată din bugetul Administraţiei Pieţelor Sector 2. 

 (2) Preţul de achiziţie al celor 2 autovehicule, cumulat, nu va putea depăşi valoarea de 

131.000 lei. 

 

 Art.5.  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei 

Pieţelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.6. 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.67 

Bucureşti, 30.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

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

30.06.2014 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 rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2014; 

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

al Municipiului Bucureşti pe anul 2014;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 37857/25.06.2014 întocmit de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. S.M./11.305/30.06.2014, înregistrată 

la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2; 

 -  Amendamentul Executivului Sectorului 2 înregistrat sub numărul 2869 din data de 

30.06.2014; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

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

 - Hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 se  rectifică şi se 

stabileşte conform  anexei nr. 1 , astfel: 

- venituri    –    1.008.736 mii lei 

- cheltuieli   –   1.198.351 mii lei;  

- deficit        -      189.615  mii lei; 

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

stabileşte   la: 

 - venituri  la suma de 1.008.736 mii lei, din care: 

 ▪ venituri ale secţiunii de funcţionare  - 682.508 mii lei; 

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

reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 - cheltuieli la suma de 1.198.351 mii lei, din care: 

 ▪ cheltuieli secţiunea funcţionare -  682.508 mii lei, 

 ▪ cheltuieli secţiunea dezvoltare -  515.843  mii lei; 

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

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

Sectorului 2 pe anul 2014. 

   

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

rectificate la suma de 1.198.351  mii lei, conform anexei nr. 2. la prezenta hotărâre, cu 

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

conform anexelor nr.  2.1. - 2.44; 3;  la prezenta hotărâre. 

 

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

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

anexelor nr. 4; 4,1 - 4.8, astfel: 

 

 - Total venituri  în sumă de 37.082 mii lei, din care: 

 ▪ venituri ale secţiunii de funcţionare   –  30.522 mii lei; 

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

vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 - Total cheltuieli la suma de 39.535 mii lei, din care: 
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 ▪ cheltuieli secţiunea funcţionare  -  30.522 mii lei, 

 ▪ cheltuieli secţiunea dezvoltare  -  9.013 mii lei; 

 ▪ deficit secţiunea dezvoltare                – 2.453 mii lei finanţat din excedentul 

anului 2013, utilizat conform prevederilor art. 5 din H.C.L. Sector 2 nr. 12/2014 privind aprobarea 

bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2014. 

 

 Art. 5 Se aprobă rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din 

fonduri bugetare în anul 2014, conform anexelor nr. 5 ; 5.1- 5.14.  

 

 Art. 6 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va  repartiza creditele 

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

Consiliului Local al Sectorului 2.  

 

 Art. 7 (1)  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

 (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 

2.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

DOBRIN NICU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.68 

Bucureşti, 30.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

30.06.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism 

pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 37462/24.06.2014 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 -   Avizele emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în baza consultării 

în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 menţionate în 

anexa hotărârii; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 

din 19 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.190/2013; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism 

şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”; 

http://www.ps2.ro/
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 - art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea 

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

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1(1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului ale documentaţiilor de urbanism prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, cuprinzând în total 11 poziţii. 

 (2) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

 (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexă reprezintă regulament de urbanism şi 

dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaţii de construire eliberată conform legislaţiei în 

vigoare. 

 

 Art. 2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 3 (1)  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice/juridice interesate şi poate fi consultată 

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

POPESCU LENUŢA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.69 

Bucureşti, 30.06.2014 

 

 

 

 

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

30.06.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2  
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SUMAR  
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Hotărârea nr. 94 din 30.06.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea  locuinta  S+ P+4 E, pe un teren proprietatea SC DOMAR CONSTRUCT SRL, în suprafaţă de 1000,0 mp, 

situat în STR. ODEI nr.12A sector 4  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............  
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Hotărârea nr. 95 din 30.06.2014  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea  imobil P+2 E+M, pe un teren proprietatea d-lui GHITULETE NICOLAE , în suprafaţă de 450,0 mp, situat în 

STR. VULTURENI nr.38 sector 4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................  
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Hotărârea nr. 96 din 30.06.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea extindere şi supraetajare locuinţă, pe un teren proprietatea d-lui ŞTEFAN TUDOR, în suprafaţă de 300,0 mp, 

situat în STR. ALUVIUNII nr.7 sector 4   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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Hotărârea nr. 97 din 30.06.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea locuinţă D+P+1E, pe un teren proprietatea d-lui PETROVAN GHEORGHE, în suprafaţă de 300,0 mp, situat în 

STR. HARTOPULUI nr.3  sector 4   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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Hotărârea nr. 98 din 30.06.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea locuinţe colective D+P+8E, pe un teren proprietatea SC DA VINCI HOUSE SRL  în suprafaţă de 1260,0 mp, 

situat în STR. SPINENI nr.4 sector 4   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………..  

 

 

129 

Hotărârea nr. 99 din 30.06.2014  privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui IONASCU MIHNEA IONUŢ, situat în b-dul Dimitrie Cantemir 

nr.8, bl.3B, ap.1, P, sector 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  
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Hotărârea nr. 100 din 30.06.2014  privind respingere  Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea  locuinţe colective  S+ P+2 E+M, pe un teren proprietatea d-nei ZAINESCU MIHAELA , în suprafaţă de 1540,0 

mp, situat în DRUMUL DEALUL ALUNIS  nr.21 sector 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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Hotărârea nr. 101 din 30.06.2014 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea  locuinţe colective  S+ P+4
 
E-5

 
E-6 E retras, pe un teren proprietatea d-lui CHETE CIPRIAN CALIN , în 

suprafaţă de 580,0 mp, situat în CAL.SERBAN VODĂ  nr.39, sector 4  ………………………………………………………………………………………………………………  
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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  

pentru acordarea burselor scolare în anul şcolar 2013 – 2014, semestru II. 

 

 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.4.1/3007 din data de 17/06/2014;  

 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 11/1 – Anexa nr. 2. – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole ;  

 - Formularul 11/2 – Anexa nr. 2.1 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole 

şi paragrafe;  

Art. 3. Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 4, la valoare de  533 972 mii lei, 

atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform anexelor : 

 - Anexa 3  - 49.02. Buget local 

    - Anexa 3.1   - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ total 

 - Anexa 3.1.1 - cap.65.02.01               - centralizator 

 - Anexa 3.1.2 - cap.65.02.02  - A.S.L.G. 
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 - Anexa 3.1.3. - cap.65.02.03.01  - ASLG 1 

 - Anexa 3.1.4 - cap.65.02.03.02  - ASLG 2 

 - Anexa 3.1.5 - cap.65.02.03 US 1 - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.1.6 - cap.65.02.03 US 2 - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.1.7 - cap.65.02.04   - ASLG 2 

 - Anexa 3.1.8 - cap.65.02.04 US2 - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.1.9 - cap.65.02.07.04  - ASLG 

 - Anexa 3.1.10 - cap.65.02.07.04 US - Unităţi şcolare 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

institutiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local, Documente-Electoral. 

 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 
17.06.2014. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.81/17.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora 

în anul şcolar 2013/2014 semestrul II 

 

Consiliul Local Sector 4 

 Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând act de Referatul de specialitate Nr. 2878/29.04.2014, întocmit de Administraţia Şcolilor, 

Liceelor şi Grădiniţelor 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 modificarile si completarile ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art.45 alin.(1) şi art.81 alin (2) lit.,,j’’ şi alin.(4) din 

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

ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 – Se aprobă pentru anul şcolar 2013/2014 semestrul II, elevilor cuprinşi în învăţământul 

preuniversitar de stat din instituţiile de învăţământ de pe teritoriul Sectorului 4, un număr de 3.840 

burse şcolare conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  

  Art.2 – 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 de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

17.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.82/17.06.2014 

 

 

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 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 

01.07.2014 – 30.09.2014  

 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

Având în vedere referatul Secretarului sectorului 4; 

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin 1 lit „a” din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Local aprobat prin HCLS4 nr. 13/2004, precum şi ale art. 35 alin.1 şi 81 alin. 2 lit. „a” din 

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

publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic - Se alege domnul Ovidiu Dumitru ZARĂ în funcţia de preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 01.07.2014-30.09.2014. 

 

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

30.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ  

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.83/30.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea  modificării  unor  posturi de natură contractuală în  funcţii publice şi 

modificarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale  Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4   

 

 Având în vedere  : 

-  Avizul  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ;  

-  Expunerea   de motive a Primarului Sectorului 4 ; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Resurse Umane nr.P.9/622/03.06.2014; 

- Nota de fundamentare privind stabilirea funcţiilor publice de la nivelul  Administraţiei Şcolilor, 

Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4, înaintată prin adresa nr.3710/30.05.2014 ;   

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

de posturi, pe anul 2014, la nivelul Sectorului 4, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr.59/30.04.2014 ;  

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ;  

- Prevederile art. 107 alin.(1)  lit. b), alin.3,  alin.6 coroborat cu dispoziţiile  art. 111 alin.1, alin.3 şi 

alin.4 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare ;  

- Prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările ulterioare şi ale Ordonanţei  de Urgenţă nr.103/2013 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2014,  precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 

publice; 

- Dispoziţiile Ordinului nr.4040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea 

avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora 

de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii, cu 

modificările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi  art. 81 alin. (2) lit. ,,e”  şi alin.4 din Legea nr.215/2001 

a administraţiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare 

  

Consiliul Local al Sectorului 4 

HOTĂRĂŞTE: 

 

         Art. 1.  (1) Se aprobă  modificarea calității unor posturi de natură contractuală în funcţii publice  

și  Organigrama împreună cu  Statul de funcţii ale Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor  

Sector 4, potrivit Anexelor nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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(2) Se aprobă  Regulamentul  de Organizare  şi Funcţionare  al  Administraţiei Şcolilor, 

Liceelor şi Grădiniţelor  Sector 4 conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art. 2 .  (1) Personalul de execuţie încadrat  cu contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată va fi numit în funcţii publice de execuţie în raport de condiţiile de vechime  în 

specialitatea  studiilor  şi a gradului profesional al funcţiei publice.  

 (2) Promovarea  în funcţii publice  de conducere la nivelul   Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi 

Grădiniţelor  Sector 4 se va realiza în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  

(3) Drepturile salariale ale persoanelor care ocupă funcţii publice în condiţiile alin.1 și alin.2 se 

stabilesc potrivit salarizării funcţiilor publice în  care au fost numite, conform prevederilor  Legii-cadru 

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

ulterioare şi ale Ordonanţei  de Urgenţă nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2014,  precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 

(4) Personalul contractual de la nivelul Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor  Sector 4  

își va păstra drepturile  salariale deţinute în prezent.  

Art.3 Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.59/30.04.2014 privind 

aprobarea Oragnigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare  şi Funcţionare ale 

Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor  Sector 4 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.4 Primarului Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4,  Direcţia Resurse Umane  şi 

Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor  Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

 

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

30.06.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ  

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.84/30.06.2014 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi  

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  

ale Poliţiei Locale Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

Ţinând seama de prevederile Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

44/27.03.2014 privind aprobarea numărului maxim de posturi pe anul 2014 la nivelul Sectorului 4, 

potrivit căreia numărul total de funcţii aprobat pentru Poliţia Locală Sector 4, este de 355; 

Analizând referatul de specialitate nr. 471/30.05.2014 al Poliţiei Locale Sector 4 – Serviciul 

Managementul Resurselor Umane; 

Ţinând seama de Avizul favorabil nr. 23380/2014 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii pentru Poliţia Locală Sector 

4; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale sector 4; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit.e din Legea nr. 215/2001 a 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 (1) Cu data de 01.07.2014 se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul 

de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale Sector 4, conform anexelor nr.1, nr. 2 şi nr. 3, care 

fac parte integrantă din prezenta horărâre. 

          (2) Numărul total de funcţii al Poliţiei Locale Sector 4 este de 355, din care: 37 funcţii 

de conducere şi 318 funcţii de execuţie. 

Art.2 Cu aceeaşi dată încetează aplicabilitatea prevederilor Hotărârii Consiliului Local  

Sector 4   nr. 161/31.10.2013. 
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Art.3 Directorul General al Poliţiei Locale Sector 4, prin compartimentele de specialitate, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

30.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ  

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.85/30.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 documentaţiei cuprinzând indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţii privind lucrările de construcţii pentru sediul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe 

Locale  Sector 4 din Şos Olteniţei nr.39-45 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4. 

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 9778/13/06/2014 al Direcţiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 4. 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4. 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanţele 

Publice Locale cu modificările şi completările uleterioare. 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. „i”, din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1  Se aprobă  documentaţia cuprinzând indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţii privind lucrările de construcţii pentru sediul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale  

Sector 4 din Şos Olteniţei nr.39-45 menţionaţi în Anexa nr. 1. 

Art. 2. Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri, conform competenţelor. 

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

30.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ  

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.86/30.06.2014 

 

 

*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 listei  persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - 

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

230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

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

554/16.06.2014 al Direcţiei Comunicare şi Relaţii Publice – Biroul Relaţii cu Asociaţiile de 

Proprietari; 

    Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local   ; 

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

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

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

ATESTAT  în urma susţinerii examenului de atestare desfăşurat la data de: 14.06.2014, conform 

anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 

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

practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari. 

  Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se elibereaza pentru o perioada nedeterminata si este 

valabil pe tot teritoriul Romaniei. 

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

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

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

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

competenţelor. 

   

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

30.06.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ  

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.87/30.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 documentaţiilor tehnico-economice referitoare la indicatorii caracteristici ai 

obiectivului de investiţii  ,,Adăpostul de Noapte pentru Persoanele Adulte’’ din Strada Târgul 

Frumos, nr. 24, Sector 4, Bucuresti  

 

Consiliul Local al sectorului 4: 

 Tinând cont de referatul de specialitate nr. 160838/23.06.2014 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, precum şi Expunerea de motive a Viceprimarului  

Sectorului 4; 

 Văzând studiul de fezabilitate realizat de către SC TIGER LAND & BULDING SRL şi 

înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 cu nr. 

157822/28.05.2014; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.3 şi art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art. 1  Se aprobă documentaţiile tehnico-economice privind indicatorii caracteristici ai 

obiectivului de investiţii ,,Adăpostul de Noapte pentru Persoanele Adulte’’ din Strada Târgul 

Frumos, nr. 24, Sector 4, Bucureşti, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2  Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4 vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 

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

30.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.88/30.06.2014 

 

 

*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 indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 

“Consolidare, reabilitare, reamenajare, modificare, modernizare, reparaţie sediu”  pentru 

Poliţia Locală Sector 4, str. Aleea Ciceu, nr. 12, sector 4, Bucuresti  

 

 Având în vedere expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 204/18.06.2014 al Poliţiei Locale Sector 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanţele Publice Locale 

şi 

 În baza dispoziţiilor art. 45 alin. 1 si art. 81, alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiţii: “Consolidare, reabilitare, reamenajare, modificare, modernizare, reparaţie sediu” 

pentru Poliţia Locală Sector 4, str. Aleea Ciceu, nr. 12, sector 4, Bucuresti.  

Art. 2 Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, sunt prezentaţi în Anexa 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Viceprimarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de 

specialitate şi Poliţia Locală Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor. 

 

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

30.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ  

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.89/30.06.2014 

*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 finanţării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce 

revin proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică precum şi 

mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 

în legatură cu lucrările de reabilitare termică cofinanţate prin programul multianual pentru 

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

 

Având în vedere: 

Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti. 

Analizand referatul nr. 877/27.06.2014 al Directiei de Investiţii şi Achiziţii Publice. 

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

modificările şi completările ulterioare. 

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

locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

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

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

Bucureşti în perioada 2014-2020.  

 Văzând avizul comisiilor de specialitate. 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1  Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie proprie ce 

revine proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, în cuantum de 20% din valoarea lucrărilor de 

intervenţie/activităţilor pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe aşa cum sunt 

prevăzute acestea la art. 4 din O.U.G 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2 Sumele avansate de Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti pentru asigurarea cotei din valoarea 

lucrărilor de intervenţie/activităţilor pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 
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ce reprezintă contribuţia proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, se recuperează din fondul 

de reparaţii conform prevederilor O.U.G 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul 

în care aceste sume nu au fost integral recuperate din fondul de reparaţii până la recepţia la 

terminarea lucrărilor de reabilitare, recuperarea sumelor rămase se realizează prin taxa de 

reabilitare termică, stabilită prin prezenta hotarare.  

Art.3 Se instituie taxa de reabilitare termică în sarcina proprietarilor, în vederea recuperării sumelor 

avansate de către Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie 

a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari în conformitate cu prevederile de mai sus. 

Art.4 Cheltuielile aferente activităţilor/lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei 

energetice a spaţiilor comerciale, inclusive a apartamentelor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 

sau a celor aflate în proprietatea persoanelor juridice vor fi suportate integral (100%) de către 

proprietarii acestora.     

Art.5 Taxa de reabilitare termică va fi achitată integral în termen de 10 ani, cu începere din data de 

1 a celei de a 2-a luni următoare încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de 

reabilitare. Plata aferentă fiecărui an se va face în 2 rate egale, adică la 31 martie, respectiv 30 

septembrie a fiecărui an fiscal. Pentru primul an în cazul în care taxa de reabilitare este instituită 

ulterior datei de 31 martie, se va achita întreaga sumă aferentă anului fiscal respectiv la următorul 

termen de plată. 

Art.6 Pe baza datelor transmise de către Direcţia de specialitate din cadrul Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti va fi stabilit cuantumul taxei de reabilitare pentru fiecare apartament în mod 

proporţional cu cota parte indiviză din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăţi individuale 

prin raportare la valoarea finală a lucrărilor de intervenţie/activităţilor pentru creşterea performanţei 

energetice. Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 al Municipiului Bucureşti va 

proceda la impunerea taxei de reabilitare termică. 

Art. 7 (1) Urmărirea şi executarea silită a taxei de reabilitare termică vor fi făcute în conformitate cu 

prevederile O.G. Nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(2) Neachitarea taxei de reabilitare termică la termenele stabilite la art. 5 va genera calculul 

majorărilor de întârziere în cuantumul stabilit de Codul de procedură fiscală pentru obligaţiile fiscale 

datorate bugetelor locale, până la data plăţii integrale a debitului. 

Art. 8  (1) Prin excepţie de la prevederile Art. 1, conform prevederilor O.U.G 18/2009, cu modificările 

şi completările ulterioare, sumele avansate de Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti pentru asigurarea 

cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari sunt considerate cheltuieli de 

natură socială şi nu se recuperează de la următoarele categorii de proprietari persoane fizice: 

  a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere; 



114 

 

  b) persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de 

către autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoana 

singură/membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie; 

 c) veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora; 

  d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoana 

singură/membru de familie sunt sub caştigul salarial mediu net pe economie. 

(2) Sumele destinate finanţării cheltuielilor menţionate la Art. 8 alin. (1) majorează cota de 

contribuţie care revine bugetului local, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în 

bugetele locale.  

Art.9 Sumele avansate în condiţiile legii de către Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti pentru 

asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru executarea 

lucrărilor de intervenţie la blocurile de locuinţe, nerecuperate la data înstrăinării sub orice formă a 

apartamentelor, se recuperează de la noul proprietar. 

Art. 10 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice şi 

Direcţia Generală de  Impozite şi Taxe Locale Sector 4. 

 

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

30.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ  

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.90/30.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce 

revin proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică precum şi 

mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 

în legătură cu lucrările de reabilitare termică cofinanţate prin fondurile structurale şi de 

coeziune ale Uniunii Europene 

 

Având în vedere: 

Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

Referatul nr 878/27.06.2014 al Direcţiei de Investiţii şi Achiziţii Publice. 

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

modificările şi completările ulterioare 

 Prevederile O.U.G. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 Văzând avizele Comisiilor de specialitate. 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine 

proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, în cuantum de maxim 30%, dar nu mai puţin de 10% din 

valoarea lucrărilor de intervenţie/ a activităţilor pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor 

de locuinţe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti aşa cum sunt prevăzute acestea la art. 4 din 

O.U.G 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cofinanţate prin fondurile structurale şi de 

coeziune ale Uniunii Europene, stabilite în conformitate cu dispoziţiile aplicabile din Ghidul 

solicitantului relevant.  
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Art. 2. Sumele avansate de Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti pentru asigurarea cotei de 

contribuţie proprie ce revine proprietarilor/asociaţiilor de proprietari din valoarea lucrărilor de 

intervenţie/a activităţilor pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din 

Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, co-finanţate prin fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii 

Europene se recuperează din fondul de reparaţii conform prevederilor O.U.G 18/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare sau prin taxa de reabilitare termică stabilită prin prezenta 

hotărâre.  

 

Art. 3. Se instituie taxa de reabilitare termica în sarcina proprietarilor, în vederea recuperării sumelor 

avansate de către Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie 

a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari în conformitate cu prevederile de mai sus. 

 

Art. 4. Cheltuielile aferente activităţilor/lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei 

energetice a spaţiilor comerciale, inclusive a apartamentelor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 

sau a celor aflate în proprietatea persoanelor juridice vor fi suportate integral (100%) de către 

proprietarii acestora.    

 

Art. 5. Taxa de reabilitare termică va fi achitată integral în termen de 10 ani, cu începere din data de 

1 a celei de a 2-a luni următoare încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de 

reabilitare. Plata aferentă fiecărui an se va face în 2 rate egale, adică la 31 martie, respectiv 30 

septembrie a fiecărui an fiscal. Pentru primul an în cazul în care taxa de reabilitare este instituită 

ulterior datei de 31 martie, se va achita întreaga suma aferentă anului fiscal respectiv la următorul 

termen de plată. 

 

Art. 6. Pe baza datelor transmise de către Direcţia de specialitate din cadrul Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti va fi stabilit cuantumul taxei de reabilitare pentru fiecare apartament în mod 

proporţional cu cota parte indiviză din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăţi individuale 

prin raportare la valoarea finală a lucrărilor de intervenţie/a activităţilor pentru creşterea performanţei 

energetice. Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 al Municipiului Bucureşti va 

proceda la impunerea taxei de reabilitare termică. 

 

Art. 7. (1) Urmărirea şi executarea silită a taxei de reabilitare termică vor fi făcute în conformitate cu 

prevederile O.G. Nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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(2) Neachitarea taxei de reabilitare termică la termenele stabilite la art. 5 va genera calculul 

majorărilor de întârziere în cuantumul stabilit de Codul de procedură fiscală pentru obligaţiile fiscale 

datorate bugetelor locale, până la data plăţii integrale a debitului. 

 

Art. 8. Sumele avansate în condiţiile legii de către Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti pentru 

asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru executarea 

lucrărilor de intervenţie la blocurile de locuinţe, nerecuperate la data înstrăinării sub orice forma a 

apartamentelor, se recuperează de la noul proprietar. 

 

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice şi 

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe locale Sector 4. 

 

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

30.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ  

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.91/30.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind înfiinţarea unei zone de câte 6 mp, scutită de plata taxelor, în fiecare piaţă aflată în 

administrarea Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 

 

Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi Raportul de specialitate 

al  Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sectorul nr. 2709/19.06.2014; 

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Ţinând cont de prevederile art. 286, alin. 3 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionare serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003; 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2,  art. 81 alin. (2), lit. d),f), o) şi r) din Legea 

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

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea unei zone de câte 6 mp scutită de plata taxelor, în fiecare piaţă 

aflată în administrarea Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 pentru persoanele ale căror 

venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară, ori constă în exclusivitate din 

indemnizaţie de somaj sau ajutor social. 

Art.2.  Persoanele care solicită accesul în zonele scutite de plata taxelor vor trebui să facă 

dovadă îndeplinirii criteriilor privind cuantumul şi natura veniturilor prin depunerea de documente 

justificative. 

Art. 3. Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia de Administrare a Pieţelor Sector 4  vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

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

30.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ  

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.92/30.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

locuinţă  S+ P+2 E, pe un teren proprietatea d-nei PORCESCU ADRIANA, în suprafaţă de 

250,0 mp, situat în STR. CARARUIA nr.11-13  sector 4  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenesti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; cu modificările şi completările ulterioare 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru  locuinţa pe un teren situat în 

STR.CARARUIA NR.11-13. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoana fizică, 

în suprafaţă de 250.0mp.   
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Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

        (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

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

30.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ  

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.93/30.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

locuinţă  S+ P+4 E, pe un teren proprietatea SC DOMAR CONSTRUCT SRL, în suprafaţă de 

1000,0 mp, situat în STR. ODEI nr.12A sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; cu modificarile si completarile ulterioare 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru  locuinţa pe un teren situat în STR.ODEI 

NR.12A. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoana fizică, în 

suprafaţă de 1000.0mp.     

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ  

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.94/30.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

imobil P+2 E+M, pe un teren proprietatea d-lui GHITULETE NICOLAE , în suprafaţă de 450,0 

mp, situat în STR. VULTURENI nr.38 sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenesti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; cu modificările şi completările ulterioare 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil pe un teren situat în STR.VULTURENI 

NR.38. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoana fizică, în 

suprafaţă de 450.0mp.     

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.95/30.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

extindere şi supraetajare locuinţă, pe un teren proprietatea d-lui ŞTEFAN TUDOR, în 

suprafaţă de 300,0 mp, situat în STR. ALUVIUNII nr.7 sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenesti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; cu modificările şi completările ulterioare 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; cu modificaările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere si supraetajare  locuinţă pe un teren 

situat în STR.ALUVIUNII NR.7. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 300.0mp.     

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.96/30.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinta D+P+1E, pe un teren proprietatea d-lui PETROVAN GHEORGHE, în suprafaţă de 

300,0 mp, situat în STR. HARTOPULUI nr.3  sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; cu modificările şi completările ulterioare 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţa pe un teren situat în 

STR.HARTOPULUI NR.3. 

Art. 2.  Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoana fizică, în 

suprafaţă de 300.0mp.     

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ  

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.97/30.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinte colective D+P+8E, pe un teren proprietatea SC DA VINCI HOUSE SRL  în suprafaţă de 

1260,0 mp, situat în STR. SPINENI nr.4 sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; cu modificările şi completările ulterioare 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţa pe un teren situat în STR.SPINENI 

NR.4. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană juridică, în 

suprafaţă de 1260.0mp.     

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ  

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.98/30.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

acces din exterior, apartament proprietatea d-lui IONAŞCU MIHNEA IONUŢ, situat în b-dul 

Dimitrie Cantemir nr.8, bl.3B, ap.1, P, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată ân 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru acces din exterior, pe un teren 

cota indiviză a blocului(trotuarul de gardă ) situat în b-dul Dimitrie Cantemir nr.8, bl. 3B, ap.1, P. 

 

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

30.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ  

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

 

 

Nr.99/30.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingere  Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

locuinţe colective  S+ P+2 E+M, pe un teren proprietatea d-nei ZAINESCU MIHAELA , în 

suprafaţă de 1540,0 mp, situat în DRUMUL DEALUL ALUNIŞ  nr.21 sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; cu modificările şi completările ulterioare 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru  locuinţe colective pe un 

teren situat în DRUMUL DEALUL ALUNIŞ NR.21. 

 

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

30.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ  

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

 

Nr.100/30.06.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

locuinţe colective  S+ P+4
 
E-5

 
E-6 E retras, pe un teren proprietatea d-lui CHETE CIPRIAN 

CĂLIN , în suprafaţă de 580,0 mp, situat în CAL.ŞERBAN VODĂ  nr.39, 

 sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; cu modificările şi completările ulterioare 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru  locuinţe colective pe un 

teren situat în CAL.ŞERBAN VODA NR.39. 

 

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

30.06.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Daniel BĂLUŢĂ  

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

 

Nr.101/30.06.2014 
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SUMAR  
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proprietate privată persoane juridice................................................................................................................................... 
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HOTĂRÂREA Nr. 95/26.06.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Blandiana nr. 15”, Sector 6 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 400 m.p., proprietate privată persoană 

fizică…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA Nr. 96/26.06.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Boziilor nr. 2”, Sector 6 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 506 m.p., proprietate privată persoană 

fizică…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA Nr. 97/26.06.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Costişa nr. 41”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 263 m.p., proprietate privată persoană 

fizică…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA Nr. 98/26.06.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 99”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 276 m.p., proprietate privată 

persoană fizică......................................................................................................................................................................... 
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HOTĂRÂREA Nr. 99/26.06.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 99A”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 625 m.p., proprietate privată 

persoană fizică......................................................................................................................................................................... 
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HOTĂRÂREA Nr. 100/26.06.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Punţii nr. 7”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 452 m.p., proprietate privată 

persoană fizică........................................................................................................................................................................ 
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HOTĂRÂREA Nr. 101/26.06.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 143-147”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 520 m.p., proprietate 

privată persoană fizică......................................................................................................................................................... 
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HOTĂRÂREA Nr. 102/26.06.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dumitru Pera nr. 10”, Sector 

6, pentru închidere pergolă pe un teren în suprafaţă de 262 m.p., teren ce se doreşte a se concesiona în suprafaţă de 68 

mp., domeniul privat al municipiului Bucureşti.................................................................................................................... 
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HOTĂRÂREA Nr. 103/26.06.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Golcea Vasile nr. 8”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţăde 227,16 m.p., proprietate privată 

persoană fizică......................................................................................................................................................................... 
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HOTĂRÂREA Nr. 104/26.06.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Merelor nr. 1A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 82 m.p., proprietate privată persoană 

fizică……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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HOTĂRÂREA Nr. 105/26.06.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Timişoara nr. 61A”, Sector 6,  
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pentru construire imobil cu funcţiunea birouri şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate privată persoană 

fizică.......................................................................................................................................................................................... 
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HOTĂRÂREA Nr. 106/26.06.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Leaota nr. 15”, Sector 6, 

pentru extindere imobil cu funcţiunea de şcoală pe un teren în suprafaţă de 7427 m.p., proprietate privată persoană 

juridică....................................................................................................................................................................................... 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 

1.9; 

 În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege dl consilier Moisă Constantin în funcţia de preşedinte de şedinţă pe o 

perioadă de 3 luni, până la data de 30.09.2014. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 89   

Data: 26.06.2014 
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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 completarea Anexei nr. 1 şi nr. 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 111 din 04.07.2013 privind 

desemnarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care fac parte din centrele 

bugetare Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”, Liceul Tehnologic “Costin C. Kiriţescu” şi  Colegiul 

Naţional “Elena Cuza” ca ordonatori terţiari de credite, cu Grădiniţa M.A.P.N. Nr. 1 

ca ordonator terţiar de credite 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

  În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (e) şi art. 97 alin. (2) lit. b), art. 110 alin. (1) şi alin. 

(2) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare; a art. 

20 din Legea nr. 500/11.06.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; a 

art. 21, art. 22 şi art. 32 alin. (7), alin. (8), alin. (9) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare; luând în considerare adresa Grădiniţei M.A.P.N. Nr. 

1 nr. 423 din 03.06.2014 precum şi Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/2012 privind 

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

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

Consiliul  Local  Sector  6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se completează Anexa nr. 1 şi nr. 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 111 din 04.07.2013 privind 

desemnarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care fac parte din centrele 

bugetare Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”, Liceul Tehnologic “Costin C. Kiriţescu” şi  Colegiul 

Naţional ,,Elena Cuza” ca ordonatori terţiari de credite, cu Grădiniţa M.A.P.N. Nr. 1 care se 

desemnează ordonator terţiar de credite. 

  Art. 2. În termen de 30 zile lucrătoare de la data prezentei hotărâri, directorul Grădiniţei 

M.A.P.N. Nr. 1 va  completa şi depune la Serviciul Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6 din 

Bulevardul Drumul Taberei nr. 18, formularul “004” – declaraţia de înregistrare fiscală (în două 
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exemplare) însoţită de actul de înfiinţare şi/sau actul de funcţionare şi/sau actul de spaţiu în vederea 

obţinerii certificatului de înregistrare fiscală a unităţii şcolare. 

 Art. 3. În Anexa nr. 1 din H.C.L. Sector 6 nr. 111 din 04.07.2013, se introduce la poziţia nr. 29 

– Grădiniţa M.A.P.N. Nr. 1 – Calea Plevnei nr. 137B, Sector 6, Bucureşti ca ordonator terţiar de 

credite. 

 Art. 4. În Anexa nr. 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 111 din 04.07.2013, se introduce la poziţia nr. 29 

– Grădiniţa M.A.P.N. Nr. 1 – Calea Plevnei nr. 137B, Sector 6, Bucureşti – căruia i se atribuie 0.25 

post administrator financiar.  

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, directorul Grădiniţei M.A.P.N. Nr. 1 şi Administraţia Şcolilor 

Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 90            

Data: 26.06.2014 
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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 Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, precum şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare: 

 - adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 4037/P/05.03.2014, înregistrată la 

D.G.P.L. Sector 6 sub nr. A 3880/18.03.2014 privind numărul maxim de posturi pentru subdiviziunea 

administrativ-teritorială Sector 6; 

 - adresa Primăriei Sector 6 nr. 318/25.02.2013, înregistrată la D.G.P.L. Sector 6 sub nr. 

A3769/28.02.2013, privind stabilirea numărului total de posturi; 

- avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind stabilirea funcţiilor publice din 

cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6; 

- avizul consultativ al Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6 pentru Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6; 

Având în vedere: 

 - prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale; 

 - prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale; 

 - prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - prevederile Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice; 
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 - prevederile O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 

anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 

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

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, instituţie publică 

de interes local a Sectorului 6, cu personalitate juridică, conform Anexei 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, instituţie 

publică de interes local a Sectorului 6, cu personalitate juridică, conform Anexei 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Poliţie 

Locală Sector 6, instituţie publică de interes local a Sectorului 6, cu personalitate juridică, conform 

Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. În exercitarea atribuţiilor, în funcţie de cerinţe şi pentru buna desfăşurare a activităţii 

instituţiei, se împuterniceşte directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 să 

facă modificări şi mutări de posturi între serviciile/birourile/compartimentele instituţiei cu respectarea 

numărului total de posturi aprobate şi a normelor legale în vigoare. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 91            

Data: 26.06.2014 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

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

- Prevederile punctului 2.2. din Anexa 1 la H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului 

instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;  

- Hotǎrârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

- Ordinul A.N.P.H. nr. 467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele 

rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere 

datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre sau de susţinǎtorii acestora; 

- Hotǎrârea de Guvern nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hranǎ 

pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţǎ socialǎ;  

- Hotǎrârea de Guvern nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
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- Referatul înregistrat cu nr. D/9993/21.05.2014 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 

al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică 

“Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite 

în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii”, în cuantum de 3827 lei, conform 

Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 92            

Data: 26.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere  

în căminele pentru persoanele vârstnice, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

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

- Prevederile punctului 3.1. din Anexa 1 la H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului 

instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Ordinul nr. 246/27.03.2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru 

serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru 

persoanele vârstnice; 

- H.G. nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar 

de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice; 

- Prevederile art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Referatul înregistrat cu nr. D/9994/21.05.2014 privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a 

cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere  în căminele pentru persoanele vârstnice, din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

ulterioare;  
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Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar/persoană în căminele pentru persoanele vârstnice, în 

cuantum de 2753 lei, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 1000 lei. 

 (2) Persoanele care au venituri şi sunt îngrijite în cadrul căminelor pentru persoanele vârstnice 

datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor 

personale lunare. 

 (3) Diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere (1000 lei) 

se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul căminelor, dacă 

realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare de 600 lei. 

 Art. 3. Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice 

şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana 

vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. Angajamentul de plată 

constituie titlu executoriu. 

 Art. 4. Cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (3), (600 lei), se indexează prin Hotărâre de Guvern 

în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior.  

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 93            

Data: 26.06.2014 

 

 

 

 

*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 – “B-dul Iuliu Maniu nr. 187B şi nr. 187C”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 

3.946 m.p., proprietate privată persoane juridice 

 

 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 Iuliu Maniu nr. 187B şi nr. 187C ”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

14266/3/7 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: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “B-dul Iuliu Maniu nr. 187B şi nr. 187C”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.946 

m.p., proprietate privată persoane juridice. 

 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 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 94            

Data: 26.06.2014 
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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 Blandiana nr. 15”, Sector 6 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 400 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 Blandiana nr. 15”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

42895/11/4 din 23/12/2013 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea 

prelungită în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

  În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Blandiana nr. 15”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 400 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

  Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 95            

Data: 26.06.2014 
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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 Boziilor nr. 2”, Sector 6 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 506 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 Boziilor nr. 2”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

7866/2/13 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.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea 

prelungită în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012;           

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Boziilor nr. 2”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 506 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 96            

Data: 26.06.2014 
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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 Costişa nr. 41”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 263 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 Costişa nr. 41”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

15474/3/4 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: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Costişa nr. 41”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 263 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 97            

Data: 26.06.2014 
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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 – “Drumul Valea Doftanei nr. 99”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 276 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 - 

“Drumul Valea Doftanei nr. 99”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

9030/2/9 din 10/03/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Drumul Valea Doftanei nr. 99”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 276 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 98            

Data: 26.06.2014 
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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 – “Drumul Valea Doftanei nr. 99A”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 625 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 - 

“Drumul Valea Doftanei nr. 99A”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

9029/2/10 din 10/03/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

            În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera 

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

ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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  Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Drumul Valea Doftanei nr. 99A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 625 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 99            

Data: 26.06.2014 
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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 – “Intrarea Punţii nr. 7”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 

452 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 - 

“Intrarea Punţii nr. 7”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

7324/2/6 din 10/03/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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  Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Intrarea Punţii nr. 7”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 452 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 100            

Data: 26.06.2014 
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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 – “Drumul Ciorogârla nr. 143-147”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 

520 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 - 

“Drumul Ciorogârla nr. 143-147”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

7326/2/4 din 10/03/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Drumul Ciorogârla nr. 143-147”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 520 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 101            

Data: 26.06.2014 
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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 Dumitru Pera nr. 10”, 

Sector 6, pentru închidere pergolă pe un teren în suprafaţă de 262 m.p., teren ce se doreşte a se 

concesiona în suprafaţă de 68 mp., 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 Dumitru Pera nr. 10”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

18152/4/8 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: 

 



163 

 

  Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Dumitru Pera nr. 10”, Sector 6, pentru 

închidere pergolă pe un teren în suprafaţă de 262 m.p., teren ce se doreşte a se concesiona în 

suprafaţă de 68 mp., domeniul privat al municipiului Bucureşti. 

 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 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 102            

Data: 26.06.2014 
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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 Golcea Vasile nr. 8”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă 

de 227,16 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 Golcea Vasile nr. 8”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

15334/3/8 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: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Golcea Vasile nr. 8”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 227,16 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 103            

Data: 26.06.2014 
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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 – “Intrarea Merelor nr. 1A”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 82 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 - 

“Intrarea Merelor nr. 1A”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

9114/2/12 din 10/03/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Intrarea Merelor nr. 1A”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 82 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 104            

Data: 26.06.2014 
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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 Timişoara nr. 61A”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea birouri şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 250 

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 - “B-

dul Timişoara nr. 61A”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

13034/3/5 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: 
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  Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “B-dul Timişoara nr. 61A”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea birouri şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

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

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 105            

Data: 26.06.2014 
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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 Leaota nr. 15”, 

Sector 6, pentru extindere imobil cu funcţiunea de şcoală pe un teren în suprafaţă de 7427 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Leaota nr. 15”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

7280/2/5 din 10/03/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Leaota nr. 15”, Sector 6, pentru 

extindere imobil cu funcţiunea de şcoală pe un teren în suprafaţă de 7427 m.p., proprietate privată 

persoană juridică. 

 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 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 106            

Data: 26.06.2014 
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