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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

DISPOZIŢIE  

Nr.: 614 din 13.05.2014 

 

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

Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 932/05.05.2014 ; 

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

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

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

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

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

evaluării managementului, modelului-cadru al caietutui de obiective, modelului cadru al raportului 

de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru 

instituţiile publice de cultură; 

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

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

contestaţiilor pentru instituţiile publice de cultură de interes local ale municipiului 

Bucureşti: Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Excelsior, Opera Comică 

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

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

funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 

cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în 

coordonarea Guvernului ori a ministerelor la aparatul de specialitate al Primarului 

General, aparatul permanent de lucru al CGMB şi la serviciile/instituţiile publice de interes 

local ale Municipiului Bucureşti - Anexa 14b; 

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

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

completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Se modifică Anexa la Dispoziţia Primarului General nr. 390/31.03.2014, conform 

conţinutului Anexei* la prezenta dispoziţie. 

 Art. 2 Restul prevederilor DPG nr. 390/31.03.2014 rămân neschimbate. 
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 Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Cultură, Sport, Turism şi Opera Comică 

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

Direcţiei Managementul Resurselor Umane. 

 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

 Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 615 din 13.05.2014 

 

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

Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 933/05.05.2014 ; 

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

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

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

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

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

evaluării managementului, modeluiui-cadru al caietutui de obiective, modelului cadru al raportului 

de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru 

instituţiile publice de cultură; 

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

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

contestaţiilor pentru instituţiile publice de cultură de interes local ale municipiului 

Bucureşti: Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Excelsior, Opera Comică 

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

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

funcţionalităţii administraţiei pubtice locale, a numărului de posturi şi reducerea 

cheltuielilor la instituţiile şi autorităple publice din subordinea, sub autoritatea sau în 

coordonarea Guvernului ori a ministerelor la aparatul de specialitate al Primarului 

General, aparatul permanent de lucru al CGMB şi la serviciile/instituţiile publice de interes 

local ale Municipiului Bucureşti - Anexa 27b; 

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

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

completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Se modifică Anexa la Dispoziţia Primarului General nr. 390/31.03.2014, conform 

conţinutului Anexei* la prezenta dispoziţie. 

 Art. 2 Restul prevederilor DPG nr. 390/31.03.2014 rămân neschimbate. 
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 Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Cultură, Sport, Turism şi Teatrul Excelsior 

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

Managementul Resurselor Umane. 

 

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 

  Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 670 din 22.05.2014 

 

Având în vedere Referatul nr. 1718/21.05.2014 al Direcţiei Administraţie Publică prin care 

se propune completarea anexei la Dispoziţia Primarului General nr.1077/2012; 

În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.60/1991, republicată privind organizarea şi 

desfăşurarea adunărilor publice 

În temeiul art.61(2) 68 ŞI 83(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE: 

 

 ART.1 -Începând cu data prezentei se modifică Dispoziţia Primarului General nr. 

1077/2012, prin completarea componenţei Colectivului pentru înregistrarea cererilor de 

organizare şi desfăşurare a adunărilor publice în municipiului Bucureşti, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta. 

 Art.2 -Prevederile Dispoziţiilor nr.643/2010 şi 1077/2012, se modifică în mod 

corespunzător. 

 Art3 -Direcţia Administraţie Publică şi reprezentanţii Colectivului pentru înregistrarea 

cererilor de organizare şi desfăşurare a adunărilor publice 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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ANEXA 

COMPONENŢA 

Colectivului pentru înregistrarea cererilor de organizare şi desfăşurare 

a adunărilor publice în municipiul Bucureşti 

 

1-Secretar General al municipiului Bucureşti 

2-Reprezentant al Direcţiei Generale de Poliţie Bucureşti 

3-Reprezentant al Brigăzii Rutiere Bucureşti 

4-Reprezentant al Direcţiei Venituri 

5-Reprezentant al Administraţiei Străzilor 

6-Reprezentant al Administraţiei Lacuri Parcuri Agrement 

7-Reprezentant Poliţia Locală a municipiului Bucureşti 

8-Reprezentant al Direcţiei Generale a Jandarmeriei Bucureşti 

9-Reprezentant al Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei Bucureşti 

10-Reprezentant Serviciul de Protecţie-şi Pază 

11-Reprezentant al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti 

12-Reprezentant al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 

13. Reprezentant al Direcţiei pentru Sport şi Tineret a municipiului Bucureşti 

 

 La şedinţele Colectivului participă şi o persoană desemnată de Primarul General din cadrul 

Cabinetului Primarului General, precum şi în calitate de invitat un reprezentant al Instituţiei 

Prefectului municipiului Bucureşti. 

 

 Secretariatul Colectivului se asigură de către Direcţia Administraţie Publică - Serviciul 

Evidenţă urmărire Acte Administrave. 
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  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

  Primar General 

 

DISPOZIŢIE  

Nr.: 673 din 26.05.2014 

 

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

Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 1113/21.05.2014 ; 

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

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

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

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

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

evaluării managementului, modeluiui-cadru al caietutui 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 HCGMB nr. 305/2013 privind punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind 

asigurarea funcţionalităţii administraţiei pubtice locale, a numărului de posturi şi 

reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităple publice din subordinea, sub autoritatea 

sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor la aparatul de specialitate al Primarului 

General, aparatul permanent de lucru al CGMB şi la serviciile/instituţiile publice de interes 

local ale Municipiului Bucureşti - Anexa 31b; 

 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 Caietul de obiective, în vederea organizării concursului de management 

pentru Teatrul Mic – instituţie publică de cultură de interes local al municipiului Bucureşti, 

prevăzut  în anexa* care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 Art. 2 Caietul de obiective aprobat conform 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 a Teatrului Mic (www.teatrulmic,ro), precum şi prin afişare la sediul Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi al instituţiei pentru care se organizează concursul. 

http://www.pmb.ro).-/
http://www.teatrulmic,ro/
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 Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Cultură, Sport, Turism şi Tearul Mic vor 

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

Resurselor Umane. 

 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

H O T Ă R Â R E 
 

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

Comisiei de validare 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru 

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

şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările- ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 72/2012 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

1.Domnul consilier Pieptea Cornel se înlocuieşte cu domnul Florescu Dragoş; 

2.Doamna consilier Dinu Maria Mirela se înlocuieşte cu domnul lliescu Cătălin Lucian; 

3.Domnul consilier Câmpeanu Remus Cătălin se înlocuieşte cu doamna Comănici Ancuţa 

Sorina; 

4.Doamna consilier Zorkoczy Julia se înlocuieşte cu domnul Marin Ştefănel Dan. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr, 72/2012 rămân neschimbate. 

Art. III Persoanele prevăzute la art. I vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei 

motivate 

 

Bucureşti, 30.05.2014 

Nr. 99 
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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. 99/30.05.2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 72/2012 privind alegerea Comisiei de validare, pentru următoarele motive: 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa de îndată din data de 30.05.2014, având ca scop 

modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 72/2012, iar ca temei de aplicare în preambul este menţionat 

art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Cu privire la componenţa comisiei de validare, la alin. (2) al articolului 4, legiuitorul a 

prevăzut următoarele: „Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de 

numărul de mandate obţinute de grupul în cauză." 

În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 99/2014 a fost adoptată de către Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei de îndată din data de 30.05.2014, 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 

doamnei Peter Alexandrina 

 

Având în vedere adresa Partidului Social Democrat nr. 62/29.04.2014, înregistrată la 

Cabinetul Secretarului General cu nr. 1536/6/29.04.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică cu nr. 1228/29.04.2014, prin care se propune doamna Peter Alexandrina 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 doamnei Peter Alexandrina, pe locul rămas vacant în urma încetării 

mandatului domnului Mănăstireanu Vladimir Alexandru, ca urmare a demisiei. 

 

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

Bucureşti din data de 30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei 

motivate 

 

Bucureşti, 30.05.2014 

Nr.100 
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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. 100/30.05.2014 privind validarea mandatului de consilier în 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Peter Alexandrina, pentru 

următoarele motive: 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa de îndată din data de 30.05.2014, 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 poiitice, 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. 100/2014 a fost adoptată de către Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei de îndată din data de 30.05.2014, 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 Mocioacă Ştefan Alexandru 

 

Având în vedere adresa Partidului Social Democrat nr. 62/29.04.2014, înregistrată la 

Cabinetul Secretarului General cu nr. 1536/6/29.04.2014 şi la Direcţia Asistentă Tehnică şi 

Juridică cu nr. 1228/29.04.2014, prin care se propune domnul Mocioacă Ştefan Alexandru pentru 

funcţia de consilier; 

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

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile ari 5 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privnd 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 Mocioacă Ştefan AIexandru, pe locul rămas vacant în urma 

încetării mandatului domnului Paraschiv Gigel, ca urmare a demisiei. 

 

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

Bucureşti din data de 30 05.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei 

motivate 

 

Bucureşti, 30.05.2014 

Nr.101 
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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. 101/30.05.2014 privind validarea mandatului de consilier în 

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

pentru următoarele motive: 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa de îndată din data de 30.05.2014, fără respectarea 

prevederilor imperative ale art. 95 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 unui dintre partidele politice care au constituit alianţele politice sau alianţele 

electorale, după caz." 

În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 101/2014 a fost adoptată de către Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei de îndată din data de 30.05.2014, 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 includerea în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 a sumelor aprobate 

pentru finanţarea proiectului DELI finanţat din Fondul European de Integrare precum şi 

reîncadrarea pe articole în structura bugetelor unor instituţii de interes local pe anul 2014 
 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice – Direcţia Buget; 

 Văzând raportul Comisiei economice buget, finanţe din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă includerea în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 a 

sumelor aprobate pentru finanţarea proiectului DELI finanţat din Fondul European de Integrare 

precum şi reîncadrarea pe articole în structura bugetelor unor instituţii de interes local pe anul 

2014 conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă includerea modificărilor din anexa care face parte integrantă din prezenta 

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

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

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

finanţarea secţiunii de dezvoltare conform anexei 1.1.1 la Hotărârile C.G.M.B. nr 32/2014 şi nr. 

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

din prezenta hotărâre. 
 

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

Bucureşti din data 30.05.2014. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

Bucureşti, 30.05.2014 

Nr. 102 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2014, calculată 

conform Anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 317/2008 

 

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

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

Publice - Serviciul UIP Faza 2 Glina; 

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

finanţe din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de Hotărârea C.G.M.B. nr. 317 /29.10.2008;  

Luând în considerare prevederile: 

-Memorandumului de Finanţare, semnat între Comisia Europeană şi Guvernul României, referitor 

la asigurarea cofinanţării Măsurii ISPA. nr. 2004/RO/16/P/PE/003, cu precădere art. 8.4 (b) 

„Condiţionalităţi"; 

-Anexei D - „Obligaţiile Primăriei" din Legea nr. 470 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea 

Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Primăria Municipiului 

Bucureşti pentru proiectul privind Staţia pentru tratarea apelor uzate Bucureşti - Glina, Faza A, 

semnat la Bucureşti la 29 mai 2006; 

- Actului Adiţional nr. 4507 din 4 decembrie 2008, la Contractul de Concesiune cu privire la 

furnizarea de servicii alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti încheiat cu SC. 

APA NOVA Bucureşti S.A., în special art. 2 alin. 2.1 "Cuantumul Taxei Municipale pentru Apă 

Uzată"; 

- art. 24 şi art. 36 alin. 1 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 -Se aprobă cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată pentru anul 2014, în 

valoare de 0,05 RON/m
3
 apă uzată, calculată conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, în baza metodologiei de calcul aprobată prin anexa 2 la Hotărârea C.G.M.B. 

nr.317/2008. 
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Art.2 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi S.C. APA 

NOVA Bucureşti S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data 30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

 

Bucureşti, 30.05.2014 

Nr. 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea „Planului Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 

2014” privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor 

de urgenţă 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

În conformitate cu prevederile art. 25 alin.(1) lit. b) din Legea nr.481/2004 privind protecţia 

civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. d) alin. (6) lit. a) pct. 8 şi art. 45 alin. (2) din Legea 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HO T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă "Planul Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă 

pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de 

urgenţă pe anul 2014", conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Planul va fi adus la îndeplinire de către instituţiile şi serviciile publice de interes local 

ale Municipiului Bucureşti, şi de direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti, cuprinse în Plan, numai în caz de situaţii de urgenţă, în funcţie 

de bugetele alocate de către aceste instituţii pentru situaţii de urgenţă 

 

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

Bucureşti din data 30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.05. 2014 

Nr.104 



23 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren aflat în proprietatea Municipiului Bucureşti 

către Fundaţia Olimpică Română, pe o perioadă de 15 ani, în vederea realizării unui patinoar 

acoperit şi a unuia descoperit 

 

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

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

În temeiul prevederilor art.45 alin.(3) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală , republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI: 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea in folosinţă gratuită, pe o perioadă de 15 ani, a terenului în 

suprafaţă de 11.382 mp constituind proprietate privată a Municipiului Bucureşti situat în B-

dul.Vasile Milea, Sector 6 către Fundaţia Olimpică Română în scopul realizării unui patinoar 

acoperit şi a unuia descoperit. 

Art. 2 Terenul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit planului topografic scara 1: 2000 care 

constituie anexă* şi face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Fondurile necesare execuţiei celor 2 pationare, dotările aferente, amenajarea 

fundaţiilor, precum şi orice alte elemente de infrastructură necesare sau impuse prin autorizaţia 

de construire vor fi asigurate de către Fundaţia Olimpică Română. 

Art. 4 Municipiul Bucureşti va avea următoarele obligaţii: 

a)să realizeze şi să finanţeze utilităţile necesare funcţionării obiectivului, precum şi a unui 

spaţiu de parcare aferent; 

b)să faciliteze obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor de construire necesare investiţiei 

pentru cele două patinoare şi parcării aferente; 

c)să furnizeze ridicarea topo şi un plan cadastral cu cote cu privire la teren; 

d)să furnizeze un studiu geotehnic; 

e)să furnizeze un plan de utilităţi, respectiv un plan de coordonare reţele pe/şi în 

proximitatea terenului, precum şi toate aspectele legate de infrastructură; 

f)să amenajeze terenul, să efectueze sistematizarea pe verticală a terenului şi accesul 

aferent obiectivului din drumul public (soluţia de trafic); 

Art. 5 (1) Schimbarea destinaţiei terenului şi neînceperea investiţiei în termen de 1 an va 

atrage după sine revocarea prezentei hotărâri şi implicit dreptul la folosinţă, în cazul în care 

acestea se datorează din culpa Fundaţiei Olimpice Române. 
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(2) Fundaţia Olimpică Română se obligă să edifice pationarele în termen de 2 ani de la 

preluarea terenului, în caz contrar prezenta hotărâre se abrogă. 

Art. 6 (1 ) Cele 2 patinoare vor fi edificate pentru a fi folosite în principal de către echipele 

de hochei pe gheaţă juniori şi de sportivii juniori care practică patinaj, în scopul efectuării de 

antrenamente şi pentru organizarea de competiţii sportive. În limita timpului disponibil se pot 

antrena şi sportivi seniori. 

(2) Sportivii juniori care au până în 14 ani vor avea acces gratuit, iar ceilalţi sportivi ce 

depăşesc acestă vârstă, vor achita o taxă de intrare. De asemenea, se permite instituirea unui 

interval orar în care să fie permis accesul publicului, interval în care se va percepe o taxă de 

intrare. Cuantumul taxelor de intrare va fi la nivel rezonabil, stabilit astfel încât să acopere strict 

costurile cu utilităţile, mentenanţa echipamentelor, reparaţii şi orice alte costuri pe care le implică 

intreţinerea patinoarelor şi imobilului în stare de funcţionare, inclusiv salariile personalului şi orice 

alte taxe şi impozite locale ce ar putea fi datorate conform legii. 

Art. 7 La expirarea perioadei de 15 ani, investiţia realizată va trece în cazul în proprietatea 

Municipiului Bucureşti şi în administrarea Clubului Sportiv Municipal Bucureşti. 

Art. 8 Investiţia poate fi preluată de o altă organizaţie non-profit afiliată Federaţiei Române 

de Hochei cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Art. 9 Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr 269/29.05.2008, precum 

şi alte hotărâri contrare. 

Art. 10 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.05. 2014 

Nr. 105 

 

 

 

 

 

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

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

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în vederea finanţării şi realizării în comun a 

Proiectului Comenius Regio cu titlul, Art & Culture - School Event”, nr. proiect COM-12PR 17-B-

RO 
 

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

Direcţiei Generale de Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi raportul Comisiei pentru relaţii 

internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi publice din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

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

lit.q), alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la 

cooperarea cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea finanţării şi realizării în 

comun a Proiectului Comenius Regio cu titlul "Art & Culture - School Event, nr. proiect COM - 12 

PR 17 - B - RO". 

Art. 2. Cheltuielile aferente desfăşurării acestui proiect se vor încadra în limitele bugetului 

de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 30.05.2014. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.05.2014 

Nr. 106 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acceptarea ofertei de donaţie fără sarcini a unui imobil –teren situat în str. Sufaru 

Gheorghe nr.33, sector 5, aflat în proprietatea domnului Cazacu Dănuţ-Mircea 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

Ţinând cont de: 

-Adresa nr. 3936/13.03.2013 a domnului Cazacu Dănuţ-Mircea; 

-Oferta de donaţie autentificată sub nr. 607/16.04 2014, 

-Adresa nr. 8077/23.08.2013 a SC Apa Nova Bucureşti S.A.; 

-Adresa nr. 3967/19.03.2013 a Administraţiei Străzilor; 

 În conformitate cu prevederile: 

-Pct.lll.1 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-Art. 863, lit. c) şi art. 1014 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 - Se acceptă oferta de donaţie fără sarcini având ca obiect imobilul-teren, în 

suprafaţă de 2.862 mp (2.763 mp din măsurători), situat în Bucureşti, str. Sufaru Gheorghe nr. 

33, sector 5, identificat prin nr. cadastral 227455, întabulat în Cartea Funciară nr 227455, 

Bucureşti în proprietatea domnului Cazacu Dănuţ-Mircea, conform anexei nr.1. 

Art. 2 - Imobilul-teren ce face obiectul ofertei de donaţie prevăzută la art. 1, identificat 

conform planului din anexa nr. 2, va fi destinat amplasării unei staţii de pompare pentru lucrările 

de canalizare pluvială în zona Bucureşti-Măgurele şi gospodărie de ape pluviale pe str. 

Gheorghe Sufaru 

Art. 3 - După încheierea actului de donaţie în formă autentică, imobilul-teren în suprafaţă 

de 2.862 mp, va fi inclus în domeniul public al municipiului Bucureşti. 

Art. 4 Actul autentic de donaţie va fi încheiat prin grija Direcţiei Juridic. 

Art. 5 (1) Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze actul 

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

donator. 

Art. 6 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor 

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

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

Art. 8 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.05.2014 

Nr.107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică, „Reabilitarea sistemului rutier şi a liniei de tramvai pe 

B-dul. Liviu Rebreanu" 

 

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

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

Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei, 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructura urbană şi Comisiei patrimoniu din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 5 alin. (1) din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi 

completările ulterioare.; 

- Art. 4 alin. (1),alin. (2), alin.(5) şi alin. (7) din Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;  

- Hotărârea C.G.M.B. nr. 190/2007 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi 

indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului, „Reabilitarea sistemului rutier şi a liniei de 

tramvai pe B-dul. Liviu Rebreanu"; 

În temeiul art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică, „Reabilitarea sistemului rutier 

şi a liniei de tramvai existente pe B-dul. Liviu Rebreanu", potrivit planului de situaţie prevăzut în 

anexa nr. 1. 

Art. 2. Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată 

situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, „Reabilitarea sistemului rutier şi a liniei de 

tramvai pe B-dul. Liviu Rebreanu ", prevăzut la art. 1, expropriator fiind municipiul Bucureşti. 

 Art. 3. Se aprobă lista imobilelor afectate de coridorul de expropriere, lista proprietarilor şi 

a altor titulari de drepturi reale, identificaţi conform evidenţelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară, ale Primăriei Municipiului Bucureşti şi ale Primăriei Sectorului 3, suprafeţe 
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care urmează a fi expropriate şi valoarea individuală a despăgubirilor stabilită conform raportului 

de Evaluare întocmit, prevăzute în anexa nr. 2 . 

Art. 4. Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică, „Reabilitarea sistemului rutier şi a liniei de tramvai pe 

B-dul. Liviu Rebreanu", suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul 

propriu al municipiului Bucureşti, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor 

estimate, în valoare de 7.309.866 lei, conform raportului de evaluare parte a anexei nr. 2 la 

prezenta hotărâre, realizat prin raportare la expertizele întocmite şi actualizate pentru anul 2014 

de Camera Notarilor Publici. 

Art. 5 Sumele prevăzute la art. 4 se virează în termen de 180 zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului la dispoziţia 

proprietarilor de imobile pentru lucrarea de utilitate publică, „Reabilitarea sistemului rutier şi a 

liniei de tramvai pe B-dul. Liviu Rebreanu" în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul 

procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. 

Art. 6. Regularizarea documentaţiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe 

baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, fără a afecta dispoziţiile prezentei hotărâri, cu 

respectarea Reglementarilor în vigoare. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al 

Municipiului Bucureşti va emite dispoziţiile necesare realizării procedurilor de expropriere. 

 

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

Bucureşti din data de 30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.05.2014 

Nr. 108 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 313/18.12.2013 privind reglementarea 

situaţiei juridice a imobilelor situate în Şos. Gării Căţelu nr. 170B, Aleea Cioplea nr. 4, Aleea 

Cioplea nr. 3-5 şi Str. Alexander Von Humboldt nr. 3, sector 3 

 

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

Direcţiei Patrimoniu; 

Ţinând cont de solicitarea Primăriei Sector 3 nr. 4789/19.05.2014 privind modificarea 

anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 313/18.12.2013, urmare măsurătorilor cadastrale efectuate; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HO T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 313/18.12.2013 privind reglementarea situaţiei 

juridice a imobilelor situate în şos. Gării Căţelul nr. 170B, Aleea Cioplea nr. 4, Aleea Cioplea nr 

3-5 şi str. Alexander Von Humboldt nr. 3, sector 3 se modifică conform anexei care face parte 

intergrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 313/18.12.2013 rămân neschimbate. 

Art. III Primarul General, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, şi Direcţia 

Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.05.2014 

Nr.109 

 

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

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 5/30.01.2014 privind acceptarea cererii 

Guvernului României pentru trecerea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, aflate în 

administrarea Consiliului Local Sector 3, din proprietatea publică a municipiului Bucureşti în 

proprietatea publică a statului 
 

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

Direcţiei Patrimoniu; 

Ţinând cont de : 

-Solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 

1571/24.03.2014 referitoare la datele de identificare existente la nivelul ANL şi cele din anexa nr. 

1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 5/30.01.2014; 

-Solicitarea Primăriei Sector 3 nr. 4789/19.05.2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 5/30.01.2014; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. I Anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 5/30.01.2014 privind acceptarea cererii 

Guvernului României pentru trecerea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, aflate în 

administrarea Consiliului Local Sector 3, din proprietatea publică a municipiului Bucureşti în 

proprietatea publică a statului, se modifică conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.GM.B. nr. 5/30.01.2014 rămân neschimbate.  

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

General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 30.05.2014. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard Vicenţiu Tudor Toma 

Bucureşti, 30.05.2014 

Nr. 110 
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Anexa la HCGMB nr.110/2014 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

 

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

domeniul public al statului 

şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 Bucureşti 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea construcţiei, 

adresa imobilului 

Persoana juridică de 

la care se transmite 

construcţie 

Persoana juridică la 

care se transmite 

construcţia 

Caracteristicile tehnice ale 

construcţiilor/ imobilelor 

1 2 3 4 5 

1 Şos. Gării Căţelu nr. 

170B, sector 3, 

Bucureşti - Cămin 3 

Municipiul Bucureşti Statul Român Aria construită = 516.51 mp 

Aria desfăşurată construită = 

3.132,00 mp. 

Regim înălţime = S+P+4E 

Număr apartamente = 45 

Valoarea de inventar= 

4.843.273 

 

Valoarea de inventar = 

4.843.273 lei 

2 Şos. Gării Căţelu nr. 

170B. sector 3, 

Bucureşti - Cămin 4 

Municipiul Bucureşti Statul Român Aria construită = 517,62 mp 

Aria desfăşurată construită = 

3.132.00 mp. 

Regim înălţime = S+P+4E 

Număr apartamente = 45 

Valoarea de inventar = 

4.843.273 lei 

3 Aleea Cioplea nr 4. 

Bloc 2. sector 3. 

Bucureşti 

Municipiul Bucureşti Statul Român Aria construită = 552,20 mp 

Aria desfăşurata 

construită=2.575.00 mp. 

Regim înălţime = S+P+4E 

Număr apartamente = 50 

Valoarea de inventar = 

4.330.738 lei 
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4. Aleea Cioplea nr. 3-5. 

sector 3. Bucureşti - 

Cămin 1 

Municipiul Bucureşti Statul Român Aria construită = 527,00 mp 

Aria desfăşurată construită = 

2573.75 mp. 

Regim înălţime = S+P+4E 

Număr apartamente = 45 

Valoarea de inventar = 

4.272.049 lei 

5. Aleea Cioplea nr. 3-5. 

sector 3. Bucureşti - 

Cămin 2 

Municipiul Bucureşti Statul Român Aria construită = 527,00 mp 

Aria desfâşurată construită = 

2573.75 mp. 

Regim înălţime = S+P+4E 

Număr apartamente = 45 

Valoarea de inventar = 

4.272.049 lei 

6. Str. Alexander von 

Humbold nr. 3. sector 

3. Bucureşti 

Municipiul Bucureşti Statul Român Aria construită = 823.00 mp 

Aria desfăşurată construită = 

4493,00 mp. 

Regim înălţime = P+4E 

Număr apartamente = 62 

Valoarea de inventar = 

9.413.943 lei 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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

investiţii „Modernizare şi consolidare Pod Mihai Bravu” 

 

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

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

Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei; 

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

nr. 26/27.05.2014. 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

de investiţii "Modernizare şi consolidare pod Mihai Bravu", conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2 Finanţarea investiţiei se va asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti.  

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

Bucureşti şi Administraţia Străzilor, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.05.2014 

Nr.111 
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ANEXA nr.1 la H.C.G.M.B. nr 111/30.05.2014 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

ai obiectivului de investiţii 

MODERNIZARE ŞI CONSOLIDARE POD MIHAI BRAVU 

 

 

 MII LEI ( cu TVA) MII EURO ( cu TVA) 

1.Valoarea totală a investiţiei: 24.102,45 5.392,64 

din care construcţii montaj 20.206,24 4.520,91 

 

curs valutar 1 euro= 4,4695 din data de 15 apr. 2014 

 

 

2. Durata de realizare a investiţiei: 12 luni  

3. Eşalonarea investiţiei MII LEI ( cu TVA) MII EURO ( cu TVA) 

AN I   INV 24.102,45 5.392,64 

  C+M 20.206,24 4.520,91 

4. Capacităţi   

4.1. Lungime pod reabilitat 28.33 m  

4.2. Lăţime pod reabilitat 36.60 m  

4.3. Pasarele metalice (pietoni+ciclişti 2 buc.  

4.4. Lungime pentru o pasarelă 28.60 m  

4.5. Lăţime pentru o pasarelă 4.30 m  

4.6. Refacere sistem rutier 287 m
2 

 

4.7.Reţele electrice 1200 m  

4.8. Reţele iluminat 600 m  

4.9. Reţele semaforizare 1000 m  

4.10. Reţele telecomunicaţii 2640 m  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extinderea reţelelor 

de apă potabilă şi canalizare şi reabilitare apeducte din zona de sud-vest a municipiului Bucureşti 

(str. Ghidigeni, sector 5)” 

 

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

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

Publice; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extinderea 

reţelelor de apă potabilă şi canalizare şi reabilitare apeducte din zona de sud-vest a Municipiului 

Bucureşti (str. Ghidigeni, sector 5)” conform anexei care face parte integrantă din hotărâre. 

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

credite interne/externe în condiţiile asigurării fondurilor necesare realizării investiţiei şi a respectării 

clauzei 20 din Contractul de Concesiune a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din 

Municipiul Bucureşti încheiat cu SC Apa Nova Bucureşti SA, privind nivelele de servicii şi a clauzei 

5.2 din Partea a IV a Caietului de Sarcini privind tariful. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.05.2014 

Nr. 112 
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ANEXA LA HCGMB 112/30.05.2014 

 

Obiectivul de investiţii: 

" Extinderea reţelelor de apă potabilă şi canalizare şi reabilitare apeducte din zona de sud—

vest a municipiului Bucureşti (str. Ghidigeni, sector 5) "prin scenariul 2: 

Realizarea canalizării cu tuburi preizolate 

 

Nr 

crt 

Denumire Indicator Monedă mii Lei 

  

1 -Valoarea totală a investiţiei (INV) inclusiv TVA. din care: 

-Construcţii montaj (C+M) 

Mii lei  

Mii lei 

93.009,540 

80.170,191 

Nr 

Crt. 

Denumire Indicator UM Cantitate 

1 Reţea de alimentare cu apă:   

 Tuburi PEID De25mm ml 1380 

 Tuburi PEID De125mm ml 85 

 Tuburi PEID De180mm ml 1596 

 Tuburi PVC De315mm ml 40 

 Cămine de vane buc 2 

 Hidranţi subterani Dn 100mm buc 17 

 Branşamente buc 115 

2 Reţea de canalizare   

 Tuburi PVC De200mm- guri de scurgere ml 190 

 Tuburi PVC De500mm- str. Arefu ml 2780 

 Tuburi PEID De500mm-foraj orizontal Arefu ml 45 

 Tuburi PEID De160mm în tuburi de PVC De250mm-intr. 

Ghidigeni 

ml 20 
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 Tuburi PEID De250mm în tuburi de PVC De400mm-intr. 

Ghidigeni 

ml 52 

 Conductă din PEID De160mm preizolată cu spumă 

poliuretanică şi manta PEID 250mm 

ml 2760 

 Conductă din PEID De315mm preizolată cu spumă 

poliuretanică şi manta PEID 450mm 

ml 389 

 Conductă din PEID De400mm preizolată cu spumă 

poliuretanică şi manta PEID 520mm 

ml 985 

 Cămine de vizitare buc 42 

 Cămine de racord buc 28 

 Guri de scurgere cu depozit şi sifon, inclusiv grătar buc 19 

 Staţie de pompare buc 1 

 Racorduri buc 115 

3 Reabilitare apeducte   

 -apeductul Bragadiru-Cotroceni cu Dn1650/1000 mm se va 

reabilita prin relining cu PAFSIN Dnl 500/1000 

ml 1100 

 -apeductul NH Bragadiru-Drumul Taberei cu Dn 2200 mm 

beton se va reabilita prin relining cu PAFSIN Dn2160mm  

ml 1100 

 -apeductul NH Bragadiru-Cotroceni cu Dn1200 mm beton se 

va reabilita prin relining cu PAFSIN Dn1100 mm 

ml 1650 

 - apeductul cu Dn 1600/1000 mm se va reabilita prin relining 

cu PAFSIN Dn1350/900mm 

ml 550 

4 Modernizare sistem rutier ml 1596 

 

2 Durata de realizare a lucrărilor de investiţii Luni 12 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  

"Lucrări pentru conformarea cu cerinţele de protecţia mediului prin reabilitarea/modernizarea 

instalaţiilor de evacuare ape uzate pluviale din pasaje subterane" 

 

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

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

Publice ; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Lucrări pentru 

conformarea cu cerinţele de protecţia mediului prin reabilitarea/modernizarea instalaţiilor de 

evacuare ape uzate pluviale din pasaje subterane" conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

financiare internaţionale, credite interne/externe şi din alocaţii de la bugetul local al Municipiului 

Bucureşti în condiţiile respectării clauzei 20 din Contractul de Concesiune a serviciilor de alimentare 

cu apă şi de canalizare din Municipiul Bucureşti încheiat cu SC Apa Nova Bucureşti SA, privind 

nivelele de servicii şi a clauzei 5.2 din Partea a IV a Caietului de Sarcini privind tariful. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti din data de 30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.05. 2014 

Nr. 113 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Lucrări pentru 

conformarea cu cerinţele de protecţia mediului prin reabilitarea/modernizarea staţiilor de pre-epurare 

ape uzate pluviale” 

 

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

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

Publice ; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

administraţia publică locală, cu modificările si completările ulterioare 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Lucrări pentru 

conformarea cu cerinţele de protecţia mediului prin reabilitarea/modernizarea statiilor de pre-epurare 

ape uzate pluviale " conform anexei care face parte integrantă din hotărâre. 

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

financiare internaţionale, credite interne/externe şi din alocaţii de la bugetul local al Municipiului 

Bucureşti în condiţiile respectării clauzei 20 din Contractul de Concesiune a serviciilor de alimentare 

cu apă şi de canalizare din Municipiul Bucureşti încheiat cu SC Apa Nova Bucureşti SA, privind 

nivelele de servicii şi a clauzei 5.2 din Partea a IV a Caietului de Sarcini privind tariful. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.05.2014 

Nr.114 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aderarea Municipiului Bucureşti la Asociaţia "Oraşe de importanţă majoră din Europa – 

grupul utilizatorilor IT" 

 

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

de specialitate al Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol; 

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

publice din cadrul Consiliului general al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizele favorabile al Ministerului Afacerilor Externe nr.H 2-

1/1017/21.03.2014 şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

27913/05.05.2014; 

În temeiul prevederilor art. 11 alin (4), art. 16, art. 36 alin (7) lit. c şi art. 45 alin. (2) lit. f) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 - Se aprobă aderarea Municipiului Bucureşti la Asociaţia „Oraşe de importanţă majoră 

din Europa - grupul utilizatorilor IT” începând cu anul 2014, în condiţiile prevăzute de Statutul 

Asociaţiei, anexat hotărârii. 

Art. 2 (1) Se aprobă cuantumul cotizaţiei anuale în sumă de 1.500 EURO, aferent calităţii de 

membru cu drepturi depline a Municipiului Bucureşti la Asociaţia "Oraşe de importanţă majoră din 

Europa - grupul utilizatorilor IT” începând cu 1 ianuarie 2015, în conformitate cu regulile Asociaţiei. 

(2) Cotele aferente cotizaţiilor anuale vor fi incluse în bugetul local. 

Art. 3 Reprezentarea Municipiului Bucureşti în cadrul Asociaţiei se realizează de către 

Primarul General ori de către un împuternicit al acestuia. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti din data de 30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard  - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.05.2014 

Nr. 115 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea „Pieţelor ţărăneşti” ca pieţe volante pe teritoriul 

Municipiului Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Implementare Politici Publice; 

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

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

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile, 

-Hotărârii Guvernului nr. 348/2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în 

unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ordinului preşedintelui ANSVSA nr.111/2008, privind aprobarea Normei sanitar veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară, veterinară şi pentru siguranţa 

alimentelor, a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor 

alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, 

depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1- Se aprobă înfiinţarea „Pieţelor Ţărăneşti", pe teritoriul Municipiului Bucureşti, ca pieţe 

volante de comercializare a produselor agricole şi alimentare, direct de către producători, cu 

respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare, specific acestor pieţe. 

Art.2 Pentru organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a „Pieţelor Ţărăneşti ca pieţe volante, 

pe teritoriul Municipiului Bucureşti" se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti, să 

semneze pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, Acordul de colaborare administrativ, încheiat 

între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Municipiul Bucureşti, Autoritatea Naţională Sanitar 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, 
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Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe „AGROSTAR", prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă durata Acordului de Colaborare privind organizarea şi funcţionarea „Pieţelor 

Ţărăneşti" ca pieţe volante, pe teritoriul Municipiului Bucureşti, respectiv 3 ani de la data semnării lui 

de către toate părţile semnatare, cu posibilitate de prelungire în condiţiile prevăzute de legislaţia în 

vigoare. 

Art.4 În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, direcţiile din 

aparatul de specialitate al Primarului General vor elabora Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a „Pieţelor Ţărăneşti", calendarul activităţilor, precum şi lista locaţiilor de pe teritoriul 

municipiului Bucureşti în care vor fi amplasate „Pieţele Ţărăneşti". 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.05.2014 

Nr. 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind organizarea de către Teatrul Tineretului Metropolis a unor evenimente culturale în Bucureşti, 

în perioada 10 august - 15 octombrie 2014 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Cultură, Învăţământ, Turism; 

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

Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4 şi art 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă ŞT E: 

 

Art. 1 Se aprobă punerea la dispoziţie către Teatrul Tineretului Metropolis cu titlu gratuit a 

locaţiilor prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în perioada 10 august 

- 15 octombrie 2014, necesare organizării şi desfăşurării unor evenimente culturale. 

Art. 2 Finanţarea cheltuielilor aferente realizării evenimentelor culturale se va suporta din 

bugetul aprobat pe anul 2014 al instituţiei menţionate la art. 1. 

Art. 3 (1) Serviciile de alimentare cu energie electrică, salubrizarea, paza şi serviciile de prim 

ajutor se asigură de către organizator din bugetul alocat proiectului. 

(2) Se aprobă în vederea organizării evenimentelor culturale de către Teatrul Tineretului 

Metropolis, în locaţiile cuprinse în anexă, în perioada 10 august - 15 octombrie 2014, racordarea la 

reţeaua electrică. 

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

Bucureşti şi Teatrul Tineretului Metropolis vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard - Vicenţiu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 30.05.2014 

Nr.117 
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ANEXĂ la HCGMB nr.117/30.05.2014 

 

Locaţie Amplasament Perioada 

Centrul vechi Piaţa Sf. Anton 10 august - 15 octombrie 

2014 

Centrul vechi Intersecţia dintre strada Eugen Carada şi strada 

Lipscani 

10 august - 15 octombrie 

2014 

Centrul vechi Intersecţia dintre strada Smârdan şi strada Lipscani 10 august - 15 octombrie 

2014 

Centrul vechi Intersecţia dintre strada Nicolae Tonitza şi strada 

Franceză 

10 august - 15 octombrie 

2014 

Parcul 

Herăstrău 

Intersecţia dintre strada Şelari şi strada Franceză 10 august - 15 octombrie 

2014 

Parcul 

Herăstrău 

Intrarea Charles de Gaulle -gazon 10 august - 15 octombrie 

2014 

Parcul 

Herăstrău 

Zona Expo Flora 10 august - 15 octombrie 

2014 

Parcul 

Herăstrău 

Foişor - pod pietonal 10 august - 15 octombrie 

2014 

Parcul 

Herăstrău 

Alei pietonale 10 august - 15 octombrie 

2014 

Parcul 

Tineretului 

Intrarea dintre B-dul Dimitrie Cantemir şi Calea 

Şerban Vodă 

10 august - 15 octombrie 

2014 

Parcul 

Tineretului 

Aleea Principală 10 august - 15 octombrie 

2014 
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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. 117/30.05.2014 privind organizarea de către Teatrul Tineretului Metropolis 

a unor evenimente culturale în Bucureşti, în perioada 10 august - 15 octombrie 2014, pentru 

următoarele motive: 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa de îndată din data de 30.05.2014, fără respectarea 

prevederilor art. 5 alin (2) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea, adunărilor 

publice, republicată, unde se menţionează următoarele: „este interzisă desfăşurarea simultană a 

două sau mai multe adunări publice distincte, în acelaşi loc sau pe aceleaşi trasee indiferent de 

caracterul acestora." 

În acest sens, în evidenţele Primăriei Municipiului Bucureşti sunt înregistrate şi aprobate cereri 

pentru organizarea de evenimente care se suprapun cu evenimentele prevăzute în anexa la 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 117/2014, respectiv: 

-în perioada 30 mai - 31 august 2014, există cerere adresată Comisiei de avizare a cererilor 

de organizare a adunărilor publice, aprobată în baza Legii nr. 60/1991, având ca locaţie Parcul 

Herăstrău (peluză); 

-în perioada 23 august - 20 septembrie 2014, există cerere adresată Comisiei de avizare a 

cererilor de organizare a adunărilor publice, aprobată în baza Legii nr. 60/1991, având ca locaţie 

Parcul Herăstrău; 

-în perioada 14-22 septembrie 2014, există cerere adresată Comisiei de avizare a cererilor de 

organizare a adunărilor publice, aprobată în baza Legii nr. 60/1991, având ca locaţie Parcul 

Tineretului; 

-în 12 octombrie 2014, există cerere adresată Comisiei de avizare a cererilor de organizare a 

adunărilor publice, aprobată în baza Legii nr. 60/1991, având ca locaţie Parcul Tineretului. 

Totodată, în anexa hotărârii, poziţia 5, la locaţia Parcul Herăstru, s-a trecut în mod eronat ca 

amplasament Intersecţia dintre strada Şelari şi strada Franceză; aceasta din urmă aflându-se în 

Centrul Vechi al Bucureştiului şi nu în Parcul Herăstrău care este situat în sectorul 1. 

De asemenea, în perioada 16 septembrie-24 septembrie anul curent, Primăria Municipiului 

Bucureşti organizează evenimente cu ocazia zilelor Bucureştiului care şi acestea se suprapun 
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evenimentelor culturale aprobate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin -Hotărârea 

CGMB nr. 117/30.05.2014. 

În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 117/30.05.2014 a fost adoptată de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei de îndată din data de 30.05.2014, 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 aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiţii „Extinderea reţelelor de alimentare cu apă, canalizare şi drum în zona de nord a 

municipiului Bucureşti, delimitată de Şos. Odăi-Şos. Bucureşti - Ploieşti, Str. Jandarmeriei, Şos. Gh. 

Ionescu Siseşti, Şos. Bucureşti -Târgovişte, sector 1 " 

 

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

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

Publice ; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

obiectivul de investiţii „Extinderea reţelelor de alimentare cu apă, canalizare şi drum în zona de nord 

a municipiului Bucureşti, delimitată de Şos. Odăi-Şos. Bucureşti - Ploieşti, Str.Jandarmeriei, Şos. 

Gh. Ionescu Siseşti, Şos. Bucureşti -Târgovişte, sector 1 " conform anexei care face parte integrantă 

din hotărâre. 

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

financiare internaţionale, credite interne/externe şi din alocaţii de la bugetul local al municipiului 

Bucureşti, în condiţiile respectării clauzei 20 din Contractul de Concesiune a serviciilor de alimentare 

cu apă şi de canalizare din municipiul Bucureşti încheiat cu SC Apa Nova Bucureşti S.A., privind 

nivelele de servicii şi a clauzei 5.2 din Partea a IV a Caietului de Sarcini privind tariful. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ghiţă Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.05.2014 

Nr.118 
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ANEXA LA HCGMB nr118/2014 

 

Obiectivul de investiţii: 

" Extinderea reţelelor de alimentare cu apă, canalizare şi drum în zona de nord a municipiului 

Bucureşti, delimitată de şos. Odăi-şos. Bucureşti - Ploieşti, str. Jandarmeriei, şos. Gh. 

Ionescu-Siseşti, şos. Bucureşti -Târgovişte, sector 1 " 

 

Nr crt Denumire Indicator Monedă Mii Lei 

1 - Valoarea totală a investitiei (INV), inclusiv TVA, din 

care: 

- construcţii montaj (C+M) 

lei  

 

lei 

1.106.862,66 

968.459,60 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire Indicator UM Cantitate 

1 Obiectul 1: Extindere reţea de alimentare cu apă  

Obiectul 2: Extindere reţea de canalizare menajeră 

Staţii de pompare ape uzate menajere 

Obiectul 3: Extindere reţea de canalizare pluvială 

Staţii de preepurare ape pluviale 

Obiectul 4: Extindere drum 

Străzi categoria a II a 

Străzi categoria a III a 

ml 

ml 

buc 

ml 

buc 

 

m 

m 

84.572,80 

60.116,00 

4 

67.093,00 

3 

 

22.934,00 

50.542,00 

6 Durata estimată de realizare a investiţiei luni 14 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor  de execuţie pe surse de finanţare, situaţiile financiare,  

inclusiv anexele la acestea,  la data de 31 decembrie 2013 

 

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

întocmit de Direcţia Management Economic; 

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

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

În temeiul Legii nr. 5/2013  privind bugetul de stat pe anul 2013, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art.57, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/06.02.2003 

privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind 

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

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

Având în vedere Hotarârea Consiliului Local Sector 1 nr. 62/08.04.2014 privind aprobarea 

bugetului general consolidat pe anul 2013, cu rectificările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă  contul de execuţie al bugetului local, situaţiile financiare, inclusiv anexele 

la acestea pe anul 2013, conform anexelor : 

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

 Cheltuieli, conform anexelor nr.2 ; nr.2.1 ;  2.1.1 (2.1.1.1; 2.1.1.2 ); nr.2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 

2.1.2.3); nr.2.1.3 (2.1.3.1; 2.1.3.2); nr.2.1.4 (2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2); nr.2.1.6 (2.1.6.1; 

2.1.6.1.1; 2.1.6.1.2; 2.1.6.2; 2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2; 2.1.6.2.3; 2.1.6.3; 2.1.6.4; 2.1.6.5; 2.1.6.6; nr.2.1.7 

(2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3); nr.2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3); nr.2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 

2.1.9.4; 2.1.9.5); nr.2.1.10 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 2.1.10.7; 
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2.1.10.8; 2.1.10.9); nr.2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2 ); nr.2.1.12 (2.1.12.1; 2.1.12.2 ;2.1.12.3); nr. 2.1.13 

(2.1.13.1). 

 

Art.2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.12.2013, conform anexelor : 

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

          Cheltuieli, conform anexelor nr.4; nr.4.1; nr.4.1.1 (4.1.1.1); nr.4.1.2 (4.1.2.1; 4.1.2.1.1; 

4.1.2.1.2; 4.1.2.2; 4.1.2.2.1; 4.1.2.2.2; 4.1.2.3); nr. 4.1.3 (4.1.3.1); nr. 4.1.4 (4.1.4.1). 

 

Art.3. Se aprobă  contul de execuţie  al  bugetului creditelor externe la data de 31.12.2013, 

conform anexei nr.5 (5.1; 5.1.1; 5.1.1.1). 

 

Art.4. Se abrobă situaţiile financiare, inclusiv anexele la acestea, centralizate la nivelul 

Consiliului Local al Sectorului 1. 

 

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

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

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

Locală a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Administraţia 

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

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

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 08.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

 Nr.:      77 

 Data:    08.05.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al  

Consiliului Local Sector 1, la data de 31 martie 2014 

 

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

întocmit de Direcţia Management Economic; 

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

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

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

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

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

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

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

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 14/03.02.2014 

privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2014; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă  execuţia  bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1 la 

data de 31.03.2014, conform anexelor :  

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

    Cheltuieli, conform anexelor nr.2; nr.2.1 ;  2.1.1 (2.1.1.1; 2.1.1.2); nr.2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 

2.1.2.3); nr.2.1.3; nr.2.1.4 (2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2); nr.2.1.6 (2.1.6.1; 2.1.6.1.1; 2.1.6.1.1.1; 

2.1.6.1.1.2; 2.1.6.1.2; 2.1.6.1.2.1;2.1.6.1.2.2; 2.1.6.1.2.3; 2.1.6.1.3; 2.1.6.1.4; nr.2.1.7 (2.1.7.1; 

2.1.7.2); nr.2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3); nr.2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3); nr.2.1.10 (2.1.10.1; 

2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5); nr.2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3; 2.1.11.4; 2.1.11.5; 
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2.1.11.6; 2.1.11.7; 2.1.11.8); nr.2.1.12 (2.1.12.1;2.1.12.2); nr.2.1.13 (2.1.13.1; 2.1.13.2); nr.2.1.14 

(2.1.14.4). 

 

Art.2. Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2014, conform 

anexelor : 

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

 Cheltuieli, conform anexelor nr.4; nr.4.1; nr.4.1.1 (4.1.1.1); nr.4.1.2 (4.1.2.1; 4.1.2.1.1; 

4.1.2.1.2; 4.1.2.2; 4.1.2.2.1; 4.1.2.2.2; 4.1.2.3); nr. 4.1.3 (4.1.3.1); nr.4.1.4 (4.1.4.1).   

 

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

data de 31.03.2014, conform anexei nr. 5 (5.1; 5.1.1; 5.1.1.1). 

 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia 

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

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

Locală a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Administraţia 

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

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

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 08.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:      78 

 Data:    08.05.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea rectificării bugetului  general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, 

articole şi alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1 

 

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

întocmit de Direcţia Management Economic; 

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

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

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

ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 356/2013 privind  bugetul de stat pe anul 2014; 

Văzând 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 Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 1/30.01.2014 privind 

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

venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

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

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

cofinanţare locală pe anul 2014; 

 Conform adresei nr. 2195/128361/16.04.2014, transmisă de către Direcţia Generală de 

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

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

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

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

2014  în suma de 1.326.558,23 mii lei se majorează cu 442,99 mii lei devenind 1.327.001,22 mii lei 

şi este repartizat astfel : 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 836.728,10 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 490.273,12 mii lei; 

 

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

Municipiului Bucureşti în suma de 1.291.058,90 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel: 

 

 Veniturile bugetului local în sumă de 1.266.159,32 mii lei se majorează cu 232,25 mii lei 

devenind 1.266.391,57 mii lei, conform anexei nr.1.1, astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 809.052,22 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 457.339,35 mii lei; 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii în suma de 24.488,10 mii lei se majorează cu 179,23 mii lei devenind 24.667,33 mii 

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

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 24.666,00 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 

1.326.558,23 mii lei se majorează cu 442,99 mii lei devenind 1.327.001,22 mii lei şi sunt 

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

 

 Bugetul local pe anul 2014 în sumă de 1.297.896,57 mii lei se majorează cu 232,25 

mii lei devenind 1.298.128,82 mii lei şi este structurat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 

 

(1) 1.298.128,82 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 809.052,22 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  489.076,60 mii lei; 
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 (2)       84.225,84 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care : 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 60.051,05 mii lei; 

-  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 24.174,79 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);  

 (3)     24.315,85 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care : 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 24.003,25 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 312,60 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2); 

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

din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 33.929,00 mii lei, nerectificându-se; 

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

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

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

nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

 (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. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1; 1.2.1.5.2); 

 (7)    304.795,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

    - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 258.669,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 46.126,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.1.1; 1.2.1.5.1.1.1; 1.2.1.5.1.1.2; 1.2.1.5.1.2; 1.2.1.5.1.2.1; 

1.2.1.5.1.2.2; 1.2.1.5.1.2.3; 1.2.1.5.1.3; 1.2.1.5.1.4; 1.2.1.5.2; 1.2.1.5.3); 

 

 (8)    52.676,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 36.254,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 16.422,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr 1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.3); 

 

 (9)   125.914,47 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 102.172,10 mii lei ; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 23.742,37 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2); 

 

 (10)    114.883,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care:  
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  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 106.933,00 mii lei; 

        - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.950,00mii 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; 1.2.1.8.4; 1.2.1.8.5); 

 

 (11)    352.522,21 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din 

care : 

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

  -Secţiunea de dezvoltare este în sumă 345.468,89 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); 

 

 (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. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1); 

 

 (13)   28.386,30 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 27.732,50 mii lei; 

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

nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1); 

 

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

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

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.000,00 mii lei, nerectificându-se. 

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

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

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

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

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

achitarea plăţilor restante se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza 

hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

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

 

 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii  pe anul 2014 în sumă de 28.361,65 mii lei se majorează cu 179,23 mii lei devenind 

28.540,88 mii lei şi este repartizat pe secţiuni, conform anexei 1.4, astfel : 
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(1) 28.540,88 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 27.675,88 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 865,00  mii lei; 

 

(2) 47,00 mii lei pentru Ordine şi Siguranţă Naţională capitolul 61.10, din care: 

   - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 47,00 mii lei, nerectificându-se;  

 

(3  17.314,88 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care :  

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 17.080,88 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 234,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

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

 

(4)        2.744,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă 2.744,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1);  

 

(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. 1.4.1.3 (1.4.1.3.1). 

 

   Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de funcţionare în valoare de 3.009,88 mii lei este 

finanțat din excedentul anilor precedenți. 

Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de dezvoltare în valoare de 863,67 mii lei este finanțat 

din excedentul anilor precedenți. 

 

 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2014 în sumă de 300,01 mii lei se 

suplimentează cu 31,51 mii lei devenind 331,52 mii lei, 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; 
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  (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 487.611,12 mii lei, conform programului de 

investitii publice, din care: 

-  486.414,60 mii lei – buget local; 

   -  331,52 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi externe;   

   -  865,00 mii lei –  suma alocată pentru instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii. 

 

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

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

Învăţământ din Sectorul 1, Poliţia Locală 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 ședința extraordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 08.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       79 

 Data:    08.05.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru 

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

municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014 

 

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

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

de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea reţelei 

şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014; 

Având în vedere adresa Fundaţiei Grădiniţa Ge Ce Pic (Englishkinder) nr. 68/24.04.2014, 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 11401/25.04.2014 prin care ne informează că 

unitatea de învăţământ este acreditată pentru program normal şi prelungit de şcolarizare; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se modifică pct. 23 al Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

260/07.12.2012, după cum urmează: 

 

Nr. crt. Denumirea unităţii de 

învăţământ 

Sector Nivelul 

şcolarizat 

Adresa 

 

23. Liceul Teoretic „Şcoala 

Europeană Bucureşti” 
1 

PRI, GIM, 

LIC. TEO 
Str. Băiculeşti nr. 33 

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 

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

din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  

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

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 08.05.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       80 

 Data:    08.05.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 2 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 

 

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

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

de specialitate al Primarului sectorului 1; 

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

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

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

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

municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015; 

Având în vedere adresa Fundaţiei Grădiniţa Ge Ce Pic (Englishkinder) nr. 68/24.04.2014, 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 11401/25.04.2014 prin care ne informează că 

unitatea de învăţământ este acreditată pentru program normal şi prelungit de şcolarizare; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se modifică pct. 4 al Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

196/28.11.2013, după cum urmează: 

 

Nr. crt. Denumirea unităţii de 

învăţământ 

Sector Nivelul 

şcolarizat 

Adresa 

 

4. Grădiniţa cu Program 

Normal şi Prelungit "Ge Ce 

Pic Englishkinder" 

1 PRE Str. Docenţilor nr. 3 
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Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 

rămân nemodificate. 

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

din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  

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

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 08.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       81 

 Data:    08.05.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în  

Consiliul de  administrație al Grădiniţei Ge Ce Pic Englishkinder,  

situată în str.Docenţilor nr.3  sector 1, București 

 

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

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1; 

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

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

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5)  din Legea nr.1/2011 a educației naționale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.260/07.12.2012 privind 

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

anul 2013-2014, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere adresa Grădiniţei Ge Ce Pic Englishkinder nr.68/24.04.2014, înregistrată la 

Sectorul 1 al municipiului București sub nr. 11401/25.04.2014; 

În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(4), teza a II-a şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1.  Se numește domnul FLORIN NICOLAE ANDREI DIACONESCU  reprezentant al 

Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniţei Ge Ce Pic Englishkinder, 

situată în str. Docenţilor nr.3, sector 1, București.  

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Grădiniţa Ge Ce Pic 

Englishkinder și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 08.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       82 

 Data:    08.05.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 
 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri 

situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti 
 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul nr. 10/ 0705.2014 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. 8/9/07.05.2014, 7/24/23.04.2014, 7/17/23.04.2014, 7/22/23.04.2014, 

7/23/23.04.2014, 8/11/07.05.2014, 5/3/19.03.2014 a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar 

al administraţiei publice locale; 

             - Avizele Comisiei de circulaţie PMB şi Comisiei de Precoordonare Reţele - PMB 

             Ţinând seama de prevederile:  

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;  

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

autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 

privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; 

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

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

amenajare a teritoriului şi de urbanism;  
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 - 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: 

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

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

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

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

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

pentru documentaţiile de urbanism prevăzute în  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 ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 08.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       83 

 Data:    08.05.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTOR 1 

 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  pprroocceedduurriiii--ccaaddrruu  ddee  eevvaalluuaarree  aa  ppeerrssooaanneelloorr  aadduullttee  îînn  vveeddeerreeaa    

îînnccaaddrrăărriiii  îînn  ggrraadd  şşii  ttiipp  ddee  hhaannddiiccaapp  

 

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

întocmit de Secretarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti; 

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

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

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

   Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Având în vedere dispoziţiile Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 

2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea 

încadrării în grad şi tip de handicap; 

Luând în considerare procesul-verbal de control nr. 23/17.03.2014 emis de Agenţia pentru 

Plăţi şi Inspecţie Socială Bucureşti, înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 sub nr. 12642/18.03.2014; 

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

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Procedura-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în 

grad şi tip de handicap, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Procedura-cadru, astfel cum este aprobată prin anexa la prezenta hotărâre, se aplică 

de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1, în calitatea sa de organ 

de specialitate fără personalitate juridică  al Consiliului Local Sector 1. 

 

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Comisia de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap Sector 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 ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 29.05.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       85 

 Data:    29.05.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttrraatteeggiieeii  ssttrruuccttuurriilloorr  iinntteeggrraattee  ddee  aassiisstteennţţăă  ssoocciiaallăă  şşii  aassiisstteennţţăă  mmeeddiiccaallăă  

ccoommuunniittaarrăă,,  „„DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii    

SSeeccttoorr  11””  şşii  „„CCoommpplleexxuull  MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall  CCaarraaiimmaann””,,    

ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  22001144--22002200  

 

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

întocmit de Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1 în colaborare cu Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman; 

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; 

Având în vedere Proiectul 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, pentru perioada 

2014-2020, avizat conform Hotărârii Colegiului Director nr. 1/22.05.2014; 

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

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

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Strategia 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, pentru perioada  2014-2020, 

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



72 

 

Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 29.05.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       86 

 Data:    29.05.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  ddee  ccăăttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11,,  pprriinn  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  

SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11,,  aa  uunnuuii  aajjuuttoorr  ffiinnaanncciiaarr  ppeennttrruu  ppaarrttiicciippaarreeaa  aa  22  

ppeerrssooaannee  ccuu  hhaannddiiccaapp  llaa  ccoommppeettiiţţiiiillee  ssppoorrttiivvee  CCuuppaa  DDaannuubbiiuuss  şşii  JJooccuurriillee  EEuurrooppeennee  ddee  VVaarrăă  

««  SSppeecciiaall  OOlliimmppiiccss  »»,,  ccaa  mmăăssuurrăă  ddee  pprreevveenniirree  aa  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; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare cererea formulată de Asociaţia Club Sportiv NOBLESSE OBLIGE 

Bucureşti, precum şi cererea formulată de Fundaţia Special Olimpics România  Bucureşti; 

În temeiul art.45, alin.(2),  art.85, alin.(2), lit.n), coroborat cu art.115, alin.(1), lit. b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

     

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1. Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 2000 lei pentru 

sportivul STROE CONSTANTIN, în scopul finanţării cheltuielilor necesare participarii la Festivalul 

International de şah Cap Aurora- FISCA 2014, turneul D open, în perioada 20.06.2014-29.06.2014, 

în vederea prevenirii marginalizării sociale. 
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Art.2. Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 2000 lei pentru 

sportivul MOHAMMAD ABEDIN-NEJADI, în scopul finanţării cheltuielilor necesare participării la 

Jocurile Europene de Vară « Special Olimpics » ce vor avea loc la Antwerp - Belgia, în perioada 

9-21 septembrie 2014, în vederea prevenirii marginalizării sociale. 

 Art.3. Sumele prevăzute la art.1 şi art.2 se acordă sportivilor sau reprezentanţilor legali ai 

acestora din bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, cu respectarea procedurii aplicabile acordării ajutoarelor de urgenţă.  

 Art.4. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, sportivii participanţi, Direcţia Generală de 

Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce 

la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

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

data de 29.05.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       87 

 Data:    29.05.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  CCoonnttrraaccttuulluuii  ccoolleeccttiivv  ddee  mmuunnccăă  llaa  nniivveelluull      

AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  DDoommeenniiuulluuii  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  11  îînnttrree  ccoonndduucceerreeaa  iinnssttiittuuţţiieeii  şşii    

rreepprreezzeennttaannţţiiii  ssaallaarriiaaţţiilloorr  

 

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

Administraţia Domeniului Public Sector 1; 

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

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

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

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

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

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 - Lege cadru privind salarizarea unitară a 

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

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

In temeiul Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi 

alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din 

unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice; 

În concordanţă cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 103/2013 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 112/25.07.2013  

privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi funcţionare 

ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare;   
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În concordanţa cu Procesul verbal încheiat la sediul Administraţiei Domeniului Public Sector 

1 cu ocazia negocierii clauzelor Contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate; 

          In temeiul art.45, alin (2) 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  Contractul colectiv de muncă la nivelul Administraţiei Domeniului Public 

Sector 1 între conducerea instituţiei şi reprezentanţii salariaţilor, conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

cheltuieli aprobat anual potrivit legii. 

Art.2.  Prevederile Contractului colectiv de muncă, aprobate conform prezentei hotarâri, se 

aplică de la data înregistrării sale la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti.  

Art.3.  Prezenta hotârâre s-a încheiat în patru exemplare originale (inclusiv anexele) câte un 

exemplar  pentru fiecare parte, unul pentru a fi înregistrat la Inspectoratul Teritorial de muncă a 

Municipiului Bucureşti şi unul pentru Consiliul Local Sector 1. 

Art.4.  Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Juridică şi 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 şi Serviciul 

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

 

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

data de 29.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       88 

 Data:    29.05.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1      

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..117733//0055..0099..22001122  pprriivviinndd  

nnuummiirreeaa  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  îînn  CCoonnssiilliiiillee  ddee  AAddmmiinniissttrraaţţiiee  şşii  îînn  

CCoommiissiiiillee  ppeennttrruu  eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddiinn  

sseeccttoorruull  11  

 

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

 Văzând Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe; 

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

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

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

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

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

Ţinând seama de prevederile art.96, alin.(2) din Legea învăţământului nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.81, alin. (2), lit.j) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică local, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art.11, alin.(4), lit.c) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

Ţinând seama de art.44, alin.(2), lit.c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării 

nr.4925/2005;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.114/23.06.2012 privind 

validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 10.06.2012; 

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.260/07.12.2012 

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

pentru anul 2013-2014, cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie  şi în 

Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 

1;  

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a și art.115, alin. (1) lit.b)  din Legea 

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

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE:: 

 

Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 privind 

numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie  şi în Comisiile 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar  din sectorul 1, în 

sensul înlocuirii domnului Răzvan Aurelian Munteanu cu doamna Steliana Cristina Dinu în Consiliul 

de Administraţie  şi în Comisia  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Şcoala Gimnazială „Pia 

Brătianu”. 

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 

rămân neschimbate. 

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1, Şcoala Gimnazială “Pia Brătianu”, persoanele nominalizate la art.1  și 

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

 

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

data de 29.05.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       89 

 Data:    29.05.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..8822//0088..0055..22001144  pprriivviinndd  

ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    

îînn  CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraațțiiee  aall  GGrrăăddiinniiţţeeii  GGee  CCee  PPiicc  EEnngglliisshhkkiinnddeerr,,    

ssiittuuaattăă  îînn  ssttrr..DDoocceennţţiilloorr  nnrr..33  sseeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeşşttii  

 

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

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5)  din Legea nr.1/2011 a educației naționale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.260/07.12.2012 privind 

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

anul 2013-2014, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.82/08.05.2014 privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație al 

Grădiniţei Ge Ce Pic Englishkinder, situată în str.Docenţilor nr.3  sector 1, București; 

În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1.  Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.82/08.05.2014 privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de  administrație al 

Grădiniţei Ge Ce Pic Englishkinder, situată în str.Docenţilor nr.3  sector 1, București, în sensul 

înlocuirii domnului Florin Nicolae Andrei Diaconescu cu domnul Mihai Alexandru Iorgulescu. 
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Art.2. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Grădiniţa Ge Ce Pic 

Englishkinder și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

data de 29.05.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

 Nr.:       90 

 Data:    29.05.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  îînn    

CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraațțiiee  aall  LLiicceeuulluuii  TTeeoorreettiicc  „„ŞŞccooaallaa  EEuurrooppeeaannăă  BBuuccuurreeşşttii””,,    

ssiittuuaatt  îînn  ssttrr..  BBăăiiccuulleeşşttii  nnrr..3333,,  sseeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeșșttii  

 

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

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.260/07.12.2012 privind 

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

anul 2013-2014, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.33/27.02.2014 pentru 

modificarea Anexei nr. 2 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; 

Având în vedere adresa Asociaţiei Şcoala Europeană Bucureşti nr.4012/20.05.2014, 

înregistrată la Sectorul 1 al municipiului București sub nr. 13348/20.05.2014; 

   În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a și art.115, alin. (1) lit.b)  din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 
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Art.1.  Se numește domnul Sorin Cornel Andreiana reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 1  în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Şcoala Europeană Bucureşti”, situat în 

str. Băiculeşti nr.33, sector 1, București.  

Art.2. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Liceul Teoretic „Şcoala 

Europeană Bucureşti” și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

data de 29.05.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

 Nr.:       91 

 Data:    29.05.2014  
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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. 12/ 22.05.2014 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. 8/6/07.05.2014, 8/8/07.05.2014, 9/15/21.05.2014, 9/17/21.05.2014, 

7/18/23.04.2014, 7/19/23.04.2014, 7/20/23.04.2014, 7/21/23.04.2014, 8/10/07.05.2014, 

9/21/21.05.2014, 9/14/21.05.2014, 9/13/21.05.2014, 9/19/21.05.2014 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 Reţele - PMB 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000; 

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

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

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

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

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

de amenajare a teritoriului şi de urbanism;  
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 - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a 

teritoriului: 

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

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

ulterioare 

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

publicului pentru documentaţiile de urbanism prevăzute în  Anexa nr.1, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre şi conţine  13 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 ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 29.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

 Nr.:       92 

 Data:    29.05.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo––eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennţţii  uunnoorr  oobbiieeccttiivvee  ddee  iinnvveessttiiţţiiii  ddiinn  

ccaaddrruull  PPrrooggrraammuulluuii  ddee  rreeaabbiilliittaarree  tteerrmmiiccăă  aa  iimmoobbiilleelloorr  ddiinn  sseeccttoorruull  11  

  

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

Direcţiei Investiţii; 

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

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul 

Programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face  parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal 

constituite cu această destinaţie. 

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

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

 

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

data de 29.05.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       93 

 Data:    29.05.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Asociaţia ANAIS în domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie 

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare şi prevederile art. I,  alin. (2), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului României nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 

disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere adresa nr. 17721/17.04.2014 a Asociaţiei ANAIS,  

Ţinând seama de Decizia nr. 509/2013 a Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii 

sociale a Municipiului Bucureşti privind acreditarea ca furnizor de servicii sociale pentru Centrul 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie al Asociaţiei ANAIS, precum şi Statutul 

Asociaţiei ANAIS; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se aprobă colaborarea Consiliului Local Sector 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu Asociaţia ANAIS în domeniul prevenirii şi combaterii 

violenţei în familie, sens în care părţile vor încheia Protocolul de Colaborare, conform Anexei nr.1, 

care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. În sensul prevederilor art. 1, se împuternicesc Primarul Sectorului 1 şi Directorul 

General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 să semneze, în 

numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 şi, respectiv pentru Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Procolul de Colaborare menţionat. 

 

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

Protecţia Copilului Sector 1, Asociaţia ANAIS şi Serviciul Secretariat General Audienţe vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 29.05.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

 Nr.:       94 

 Data:    29.05.2014  
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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 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, 29.05.2014; 

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

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 24570/23.04.2014 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; 

 - Decizia primului-ministru nr. 137/27.03.2014 pentru numirea domnului Cezar-Radu Soare în 

funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, Nr. 218/27.03.2014. 

 - Adresa Uniunii Naţionale pentru Progresul României Sector 2, înregistrată la Centrul de 

Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 23408 din 16.04.2014, prin care se confirmă că 

doamna Adamache Constanţa este membru al acestei formaţiuni politice; 

 - Decizia 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; 

 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; 
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 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 Adamache 

Constanţa membru al Uniunii Naţionale pentru Progresul României. 

  

 Art.2.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

DOBRIN NICU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.45 

Bucureşti,29.05.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

29.05.2014 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 unor imobile de locuinţe situate 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, 29.05.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor 

imobile de locuinţe situate pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 1210/14.03.2014 precum şi adresa nr. 1968/08.05.2014 întocmite 

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 comun nr. 23837/18.04.2014 prezentat de Direcţia Juridică, 

Legislaţie, Contencios Administrativ şi Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 27353/08.05.2014 prezentat de Direcţia Venituri Buget Local 

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 numărul 1488 din data de 15.04.2014; 

 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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 -  Hotărârea Guvernului nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

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

Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 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.  Se aprobă vânzarea locuinţelor pentru tineri - Ansamblul de Locuinţe A.N.L. situat în 

Bucureşti, Sector 2, str. Maior Vasile Bacilă nr.26 -30 şi str. Maior Vasile Bacilă nr.32 -34, identificate 

conform anexelor nr.1 şi nr.2, către titularii contractelor de închiriere şi/sau către persoanele în 

beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor Legii 

nr.152/1998 şi Legii nr.85/1992. 

  

 Art.2. (1) Se împuterniceşte Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2 să achiziţioneze servicii de evaluare privind stabilirea preţului de vânzare a locuinţelor 

prevăzute la art.1 al prezentei hotărâri. 

 (2) Se împuterniceşte Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 

să achiziţioneze servicii evaluare imobil – teren situat înstr. Mr.Vasile Bacilă nr.26 -30 şi str. 

Mr.Vasile Bacilă nr. 32 -34. 

 (3) Se împuterniceşte Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 

să întocmească modelele de contracte de vânzare – cumpărare şi modelul de promisiune bilaterală 

de vânzare – cumpărare pentru locuinţele pentru tineri - Ansamblul de Locuinţe ANL situat în 

Bucureşti, Sector 2, str. Maior Vasile Bacilă nr.26 -30 şi str. Maior Vasile Bacilă nr.32 -34 şi să le 

supună spre aprobare Consiliul Local sector 2 în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei 

hotărâri. 

 (4) Se împuterniceşte Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 

2, în calitate de administrator, să realizeze toate demersurile şi formalităţile necesare pentru 

pregătirea documentelor aferente operaţiunilor de vânzare, ce vor fi supuse semnării de către 

reprezentantul legal al subunităţii administrativ teritoriale – Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, 

concomitent cu clarificarea regimului juridic al terenului, în baza legilor în vigoare. 
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 Art.3. Se aprobă transmiterea în folosinţă, pe toată durata existenţei construcţiei către 

beneficiarii apartamentelor prevăzute la art.1, a cotelor indivize din terenul aferent ce revin fiecărei 

unităti locative în parte stabilite conform actelor de apartamentare autentificate de către Societatea 

Profesională Notarială „Bucur şi Asociaţii” şi identificate conform anexelor nr.1 şi 2. 

  

 Art.4. (1) Se mandatează Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 să încaseze preţul locuinţelor 

şi să comunice lunar până la data de 15 ale lunii în curs pentru luna anterioară, către Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe situaţia sumelor încasate/virate reprezentând contravaloarea vânzării 

locuinţelor pentru tineri - Ansamblul de Locuinţe A.N.L. situat în Bucureşti, Sector 2, str. Maior Vasile 

Bacilă nr.26 -30 şi str. Maior Vasile Bacilă nr.32 -34 către titularii contractelor de închiriere şi/sau 

către persoanele în beneficiul cărora s-a continuat închirierea. 

 (2) Se mandatează Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 să vireze în contul Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe deschis la Trezoreria Statului sumele obţinute din vânzarea locuinţelor 

prevăzute la art.1 al prezentei hotărâri, după reţinerea comisionului de 1% din valoarea de vânzare a 

locuinţelor. 

  

 Art.5. Primarul Sectorului 2, Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 şi Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar 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 

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.46 

Bucureşti, 29.05.2014 

 

 

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

29.05.2014 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 participării Primăriei Sectorului 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, 29.05.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 2 

la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2014; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27483/08.05.2014 întocmit de către Direcţia Achiziţii şi Contracte 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de 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 Primăriei Sectorului 2 la Programul de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional 2014. 

  

 Art.2. Se aprobă casarea autovehiculului marca Dacia 1310 – Berlina, cu nr. de înmatriculare 

B - 22 - CMJ şi nr. de omologare ACDA1T1112T32X5, în vederea achiziţionării unui autovehicul 

nou, în condiţiile legii. 
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  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 general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Preţul de achiziţie al autovehiculului nu va putea depăşi valoarea de 83.000 lei. 

  

 Art.5.  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcţiile de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 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, 
 

DOBRIN NICU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.47 

Bucureşti, 29.05.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

29.05.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general  

pentru obiectivul de investiţii „amenajare 16 parcaje de reşedinţă‖ 

 

 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, 29.05.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi 

a devizului general pentru obiectivul de investiţii „amenajare 16 parcaje de reşedinţă”; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 4451/07.05.2014 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din data de 15.05.2014 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 18/2014 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului 

Public Sector 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

http://www.ps2.ro/
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizele generale pentru obiectivul de 

investiţii şi lucrări de intervenţii de interes local reprezentând „amenajare 16 parcaje de reşedinţă” 

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexelor nr. 1 – 3 ce  cuprind un număr de 7 file şi 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2)  Valoarea totală a lucrărilor de „amenajare 16 parcaje de reşedinţă” este de 131,283 mii lei  

cu  TVA, din care C+M = 113,859 mii lei cu TVA. 

  

 Art.2 (1) Lucrările de amenajare parcări de reşedinţă, cuprinse în anexele nr. 1 - 3, vor fi 

atribuite spre execuţie unor agenţi economici specializaţi, desemnaţi în urma aplicării procedurilor de 

achiziţii publice. 

 (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuţiei investiţiilor în baza cheltuielilor legal 

efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie. 

 (3) Se deleagă Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 competenţa 

încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

  

 Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre 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.48 

Bucureşti, 29.05.2014  

 

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

29.05.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale şi a  

Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „5 fântâni furnizare apa potabilă din puţuri de 

mare adâncime” 

 

 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, 29.05.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a 

devizelor generale şi a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „5 fântâni furnizare apa 

potabilă din puţuri de mare adâncime”; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 4451/07.05.2014 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din data de 15.05.2014 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 18/2014 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului 

Public Sector 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, devizele generale şi Studiul de fezabilitate 

pentru obiectivul de investiţii şi lucrări de intervenţii de interes local reprezentând „5 fântâni furnizare 

apă potabilă din puţuri de mare adâncime” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexelor 

nr. 1 – 3 ce cuprind un număr de 232 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Valoarea totală a lucrărilor de execuţie „5 fântâni furnizare apă potabilă din puţuri de mare 

adâncime” este de 1.842,75 mii lei  cu  TVA, din care C+M = 1.751,01mii lei cu TVA. 

  

 Art.2 (1) Lucrările de execuţie cuprinse în anexele nr. 1 - 3 vor fi atribuite spre execuţie unor 

agenţi economici specializaţi, desemnaţi în urma aplicării procedurilor de achiziţii publice. 

 (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuţiei investiţiilor în baza cheltuielilor legal 

efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie. 

 (3) Se deleagă Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 competenţa 

încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

  

 Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre 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.49 

Bucureşti, 29.05.2014 

 

 

  

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

29.05.2014 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 atribuirea denumirii unor unităţi de învăţământ preuniversitar  

de stat şi particular care funcţionează 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, 29.05.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unor unităţi de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 11105/26.02.2014 prezentată de Direcţia Generală pentru 

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

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi 

Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil nr. 01/25.04.2014 al Comisiei de Atribuire de Denumiri a Municipiului 

Bucureşti; 

 - Nota Executivului Sectorului 2, înregistrată sub numărul 2095 din data de 14.05.2014, astfel 

cum a fost consemnată în procesul – verbal al şedinţei; 

 - Propunerea fundamentată nr. 1393/10.10.2013 depusă de către Liceul Tehnologic „Mecanică 

Fină”, unitate de învăţământ preuniversitar de stat, având sediul în Bucureşti, Str. Popa Lazăr nr. 8A, 

Sector 2; 

 - Propunerea fundamentată nr. 1918/04.11.2013 depusă de către Colegiul Tehnic“Traian”, 

unitate de învăţământ preuniversitar de stat, având sediul în Bucureşti, Str. Luigi Galvani nr. 20, 

Sector 2;  

 - Propunerea fundamentată nr. 21/23.09.2013 depusă de către Grădiniţa de Copii cu Program 

Prelungit „Alansito”, unitate de învăţământ preuniversitar particular, având sediul în  Bucureşti, 

Intrarea Ion Luca Caragiale nr. 5, Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

nr. 10/13.09.2013 privind aprobarea rapoartelor de autorizare de funcţionare provizorie, de 
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acreditare, respectiv de monitorizare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particulare evaluate în perioada 22 aprilie - 12 septembrie 2013; 

 - Adresa înaintată de Grădiniţa “Alansito” înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul din 

cadrul Primăriei Sectorului 2 sub nr. 96058/24.12.2013; 

 - Adresa înaintată de Grădiniţa “Monterra” înregistrată la Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 8221/11.12.2013; 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 63/29.08.2002, privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/13.12.2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 564/31.07.2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de 

atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă atribuirea denumirii unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei la 

prezenta hotărâre. 

 (2) Anexa conţine 1 filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particulare menţionate în anexă, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

http://i720.ll/


102 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

DOBRIN NICU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.50 

Bucureşti, 29.05.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

29.05.2014 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 scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2014, pentru ASOCIAŢIA 

„FECIOARA MARIA A MILOSTIVIRII ÎN ROMÂNIA” 

 

 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, 29.05.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri 

aferent anului 2014, pentru ASOCIAŢIA „FECIOARA MARIA A MILOSTIVIRII ÎN ROMÂNIA”; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 29104/15.05.2014 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Referatul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înregistrat sub numărul nr. 

77485 din data de 09.05.2014; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1.  Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri în cuantum de 4212 lei, aferent 

anului 2014, pentru clădirea situată în Bucureşti, Sector 2, str. Popa Nicolae nr.6, Bl.23, Sc.2, Ap.23, 

cu condiţia menţinerii destinaţiei actuale a acestui imobil. 

  

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

Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

DOBRIN NICU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.51 

Bucureşti, 29.05.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

29.05.2014 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 H.C.L. Sector 2 nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al  

Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi  

Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector nr. 40/2014 

 

 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, 29.05.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 90/2013 

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

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi 

Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector nr. 40/2014; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 29791/19.05.2014 întocmit de Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 97/05.03.2014 privind stabilirea numărului 

maxim de posturi pe anul 2014 pentru subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2  nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel 

cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 40/2014; 
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 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi 

ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2; 

 - Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.  21154/2014; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.I. (1) Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 şi Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 

2, aprobate prin H.C.L. Sector nr. 90/2013, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

40/2014, conform anexelor nr. 1 şi 2.  

 (2)  Numărul total de posturi din structura organizatorică a aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 este 357, din care două posturi de demnitate publică, 41 posturi de 

conducere şi 314 posturi de execuţie. 

 (3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Publice de Evidenţă 

Persoane şi Stare Civilă Sector 2 este 70, din care 5 posturi de conducere şi 65 posturi de execuţie. 

  

 Art.II.  (1) Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

 (2) Anexele nr. 1 – 3 conţin un număr de 21 de file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  

 Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 90/2013 privind 

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

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi 

Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 40/2014, îşi păstrează 

aplicabilitatea. 

  

 Art.IV. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art.V. (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.52 

Bucureşti, 29.05.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

29.05.2014 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 H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi 

pentru aprobarea Organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Poliţiei Locale 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, 29.05.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 

privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, statului de 

funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 30090/20.05.2014 întocmit de Direcţia Management Resurse 

Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 45240/20.05.2014 întocmit de Directorul General al Poliţiei 

Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 - Avizul favorabil nr. 21085/2014 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind 

aprobarea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Sector 2; 

 - Amendamentul formulat de către Executivul Sectorului 2, înregistrat sub numărul 2237 din 

data de 23.05.2014, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al şedinţei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 4032/8/05.03.2014 referitoare la 

Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 97/05.03.2014 privind stabilirea numărului maxim de 

posturi pentru anul 2014; 

 - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, republicată; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1.332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I. (1) Se aprobă modificarea Organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Sector 2, instituţie publică cu personalitate juridică aflată 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor nr. 1 - 3 care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Poliţiei Locale Sector 2 este 352, din 

care 36 funcţii de conducere şi 316 funcţii de execuţie. 

 (3) Numărul total al funcţiilor publice este 313, din care 35 funcţii publice de conducere şi 278 

funcţii publice de execuţie. 

 (4) Numărul total al posturilor contractuale este de 39, din care 1 funcţie de conducere şi 38 

funcţii de execuţie. 

 (5) Anexele nr. 1-3 cuprind un număr de 54 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II.  (1)  Primarul Sectorului 2 poate transfera/transforma/modifica funcţiile din stat, fără 

majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramă (personal contractual/funcţii publice). 

 (2)  Modificările în ceea ce priveşte calitatea posturilor respectiv de funcţii publice se fac cu 

avizul prealabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi cu respectarea cerinţelor prevazute 

de Statutul funcţionarilor publici.  

 

 Art. III. Anexele nr. 1 - 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind 

reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 89/2013, se înlocuiesc cu anexele la prezenta hotărâre.  

 

 Art. IV. (1) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 89/2013 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 rămân aplicabile. 

  

 Art. V.  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  
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  Art. VI (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, 
 

DOBRIN NICU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.53 

Bucureşti, 29.05.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

29.05.2014 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 contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

pe trimestrul I al anului 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, 29.05.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul I al anului 2014; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 30639/23.05.2014 al Direcţiei Economice din cadrul  aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul formulat de către Executivul Sectorului 2, astfel cum a fost consemnat în 

procesul verbal al şedinţei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului 

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

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar. 

 În temeiul art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. b) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) 

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

completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

http://www.ps2.ro/
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  Art.1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului general  al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe trimestrul I al anului 2014,  conform  anexelor nr. 1; 2; 3, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  

 Art.2 (1)  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

DOBRIN NICU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.54 

Bucureşti, 29.05.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

29.05.2014 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 contului anual de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 şi a situaţiilor 

financiare anuale pe anul 2013 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al 

bugetului general al Sectorului 2 şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2013; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 30638/23.05.2014 întocmit de Direcţia Economică din cadrul  

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului 

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

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar. 

 În temeiul art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. b) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) 

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

completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2013, conform anexelor nr. 1; 2; 2.1 – 2.66; 3; 3.1; 3.2; 4;4.1 – 4.24; care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  

http://www.ps2.ro/
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 Art.2 Se aprobă situaţiile financiare anuale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe anul 

2013 conform anexelor nr. ; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 ;21; 22; 23; 24; 25; 

26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

DOBRIN NICU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.55 

Bucureşti, 29.05.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

30.04.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2014; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.30640/23.05.2014 întocmit de Direcţia Economică din cadrul  

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - 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 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 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 se rectifică şi se 

stabileşte conform  anexei nr.1 , astfel: 

 - venituri   -             1.018.354 mii lei 

 - cheltuieli -                1.207.969 mii lei; 

 - deficit     -                   189.615  mii lei; 
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 Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014, se rectifică şi se 

stabileşte la: 

 - venituri la suma de 1.018.354 mii lei, din care: 

 le secţiunii de funcţionare -  687.646 mii lei; 

 secţiunii dezvoltare  - 330.708 mii lei (din care 276.774 mii lei reprezintă 

vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 - cheltuieli la suma de 1.207.969 mii lei, din care: 

 cţiunea funcţionare- 687.646 mii lei, 

 cţiunea dezvoltare- 520.323  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 1.207.969 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. - 2.47; 3; la prezenta hotărâre. 

  

 Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2014, conform 

anexelor nr. . 4; 4,1;- 4.4 ; astfel: 

 - Total venituri  în sumă de 38.138 mii lei, din care: 

   venituri ale secţiunii de funcţionare       -  31.586 mii lei; 

   venituri ale secţiunii dezvoltare        - 6.552 mii lei (din care 252 mii lei reprezintă 

vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 - Total cheltuieli la suma de 40.591 mii lei, din care: 

   cheltuieli secţiunea funcţionare -  31.586 mii lei, 

   cheltuieli secţiunea dezvoltare   -  9.005 mii lei; 
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   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 aprobã rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din 

fonduri bugetare în anul 2014, conform anexelor nr. 5 ; 5.1- 5.47. 

 

 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.56 

Bucureşti, 29.05.2014 

 

 

 

 

 

 

 

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

29.052014 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, 29.05.2014; 

 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. 30596 din 22.05.2014 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 anexele nr. 1 şi  2 ale proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectul Şef al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Referatul privind rectificarea anexei nr. 1, poziţia nr. 5, înregistrat sub numărul 2411 din data 

de 28.05.2014, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al şedinţei; 

 - Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti în baza 

consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 

menţionate în anexele nr. 1 şi 2 ale proiectului de hotărâre; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 

din 19 ianuarie 2011; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.190/2013; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/2014 privind reactualizarea Regulamentului Local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism 

şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea 

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

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului ale documentaţiilor de urbanism prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, cuprinzând în total 6 poziţii. 

 (2) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

 (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele nr.1 şi 2  reprezintă regulament de 

urbanism şi dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaţii de construire eliberată conform 

legislaţiei în vigoare. 

  

 Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

  

 Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice/juridice interesate şi pot fi consultate 

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

DOBRIN NICU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.57 

Bucureşti, 29.05.2014 

 

 

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

29.05.2014 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 Actului aditional nr. 2 la Contractul de Asociere pentru construcţia si administrarea 

patrimoniului Pieţei – Complex Comercial Agroalimentar Mihai Bravu din  

Sos. Mihai Bravu nr. 212-214, 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, 29.05.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la 

Contractul de Asociere pentru construcţia si administrarea patrimoniului Pieţei – Complex Comercial 

Agroalimentar Mihai Bravu din Sos. Mihai Bravu nr. 212-214, Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 685/27.05.2014 al Administraţiei Pieţelor Sector 2,serviciu public 

de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 31901/27.05.2014 al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Comerţ, Investiţii, Servicii Publice, Privatizare şi Protecţia 

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/2003 privind măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 60/2003 privind insusirea rapoartelor de evaluare si 

aprobarea contractelor de asociere pentru constructia/reconstructia, modernizarea si administrarea 

unor piete aflate in administrarea Administratiei Pietelor Sector 2. 

 - Procesul verbal nr. 422/25.04.2014 încheiat între Administraţia Pieţelor Sector 2 şi SC 

FUTURE STAR  EXIM SRL în calitate de asociat; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1.  Se aprobă Actul adiţional nr. 2 la Contractul de Asociere pentru constructia si 

administrarea patrimoniului Pieţei – Complex Comercial Agroalimentar Mihai Bravu, Şos. Mihai 

Bravu nr. 212-214, Sector 2, conform anexei ce conţine un număr de 2 file şi care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2. Se deleagă Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 să semneze Actul 

adiţional nr. 2 la Contractul de asociere. 

  

 Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei 

Pieţelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

                

 Art.4  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată 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.58 

Bucureşti, 29.05.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

29.05.2014 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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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2014  

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere : 

 -  Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei economice privind rectificarea bugetului local al 

Sectorului 4 nr.P.4.1/2325 din data de 12/05/2014;  

 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 528 972 mii lei, conform anexei nr.1 

 

 Art. 2 . Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează : 

 - Formularul 11 –   Anexa nr. 2 – Bugetul centralizat al unităţii administrat-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole ;  

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.2 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole 

şi paragrafe;  

 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 4, la valoare de  528 972 mii lei, 

atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform anexelor : 
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 - Anexa 3  - 49.02. Buget local 

 - Anexa 3.1   - capitol bugetar 51.02  - Autorităţi publice  

 - Anexa 3.1.1 - cap.51.02.01           - Autorităţi executive şi legislative 

 - Anexa 3.1.1.2   - cap.51.02.01.03  - A.S.L.G.; 

 - Anexa 3.1.1.3   - cap.51.02.01.03P  - Primăria Sector 4; 

 - Anexa 3.2.           – cap.54.02.                     – Alte Servicii Publice Generale 

 - Anexa 3.2.1         -  cap.54.02.50                -  Alte servicii Publice Generale 

 - Anexa 3.3            - cap.55.02                      - Dobânzi 

 - Anexa 3.4   - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ total 

 - Anexa 3.4.1 - cap.65.02.01               - centralizator 

 - Anexa 3.4.2 - cap.65.02.02  - A.S.L.G. 

 - Anexa 3.4.3. - cap.65.02.03.01  - ASLG 1 

 - Anexa 3.4.4 - cap.65.02.03.02  - ASLG 2 

 - Anexa 3.4.5 - cap.65.02.03 US 1 - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.4.6 - cap.65.02.03 US 2 - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.4.7 - cap.65.02.04   - ASLG 2 

 - Anexa 3.4.8 - cap.65.02.04 US2 - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.4.9 - cap.65.02.07.04  - ASLG 

 - Anexa 3.4.10 - cap.65.02.07.04 US - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.5.  - capitol bugetar 65.10 - Învăţământ   

 - Anexa 3.5.1.        – capitolul 65.10.04.        – Învăţământ secundar 

 - Anexa 3.5.2   - cap. 65.10.04.02   - Învăţământ secundar superior 

 

 Art. 4. Se aprobă Listele de investiţii aferente unităţilor aflate în subordinea Consiliului Local 

sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre 

- anexa nr.4 „ Lista de investiţii a Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4” în 

valoare totală de  1 570 mii  lei 

- anexa 4.1 „ Lista de investiţii a Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4” în 

valoare totală de  1 270 mii  lei 

 

 Art.5. Se aprobă virarea sumei de 12 000 000 lei din excedentul secţiunii de funcţionare în 

secţiunea de dezvoltare  

 



126 

 

 Art.6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

instituţiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local, Documente-Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 15.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.66/15.05.2014 
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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 transferul unei suprafeţe de 265 m
2
 aferentă Pieţei Covasna din cadrul Direcţiei de 

Administrare a Pieţelor Sector 4 în cadrul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 Ţinând seama de referatul de specialitate comun al Direcţiei de Investiţii şi Achiziţii Publice şi 

Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 nr. 418/01.04.2014. 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanţele Publice 

Locale şi 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(3) şi art. 81, alin. 4, din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 Consiliul local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1 Se aprobă transferul spaţiului în suprafaţă de 265 m
2
, aferent Pieţei Covasna din 

administrarea Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 în administrarea Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti, în vederea edificării unui Centru Multifuncţional Social pentru cetăţenii 

Sectorului 4, conform anexei* care face parte integrantă din această hotărâre. 

 Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice şi Direcţia Economică 

împreună cu Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 15.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.67/15.05.2014 

 

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

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar, pe anul 2013 

 

  Consiliul Local al Sectorului 4, 

Având în vedere : 

 -  Expunerea de motive a primarului  Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate nr. P.4.1/2485/19/05/2014 al Direcţiei Economice privind încheierea 

exerciţiului bugetar pe anul 2013; 

 - rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - prevederile art.57 alin.(1) şi (4) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanţele publice 

locale, modificată şi completată; 

În temeiul dispoziţiilor art.45, alin.(2), litera a) şi art.81 alin.(2) litera d) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local pentru anul 2013, atât pentru partea 

de venituri  cât şi pentru partea de cheltuieli, pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform 

surselor de finanţare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

 Anexa nr. 1 -  Cont de execuţie bugetară – venituri   

 Anexa nr. 2 -  Cont de execuţie bugetară – cheltuieli  

 Anexa nr. 3 -  Cont de execuţie bugetară – autofinanţate  parţial 

 Anexa nr. 4 -  Cont de execuţie bugetară – autofinanţate  integral          

 Anexa nr. 5 -  Cont de execuţie bugetară – credite  interne Direcţia de Administrare a Pieţelor                                    

 Anexa nr. 6  -   Cont de execuţie bugetară – credite externe  

          Anexa nr.7   -  “Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 a Sectorului 4 al  

                                   Municipiului Bucureşti” 

          Anexa nr.7.1 – “Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 D.G.I.T.L. Sector 4” 

          Anexa nr.7.2 – “Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 A.S.L.G. sector 4” 
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          Anexa nr.7.3 -  “Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 Direcţia de Evidenţă a  

Persoanelor Sector 4”                  

          Anexa nr.7.4 – “Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 Poliţia Locală Sector 4” 

          Anexa nr.7.5 – “Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 Centrul Cultural Nicolae Bălcescu 

sector 4”                                      

          Anexa nr.7.6 -  “Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 Administraţia Domeniului Public 

Sector 4” 

          Anexa nr.7.7  - “Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 D.G.A.S.P.C. Sector 4” 

          Anexa nr.7.8  - “Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 CMS SF.Andrei “ 

          Anexa nr.7.9  - “Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 Administraţia Pieţelor Sector 4” 

 

Art.2. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la partea de cheltuieli, pe ordonatori 

de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre :  

 - Anexa 2.1 - capitol bugetar 49.02 – Contul de executie detaliat la venituri şi cheltuieli, în 

valoare definitiva de 508 722 000  lei. 

 - Anexa 2.1  - capitol bugetar 51.02  - Autorităţi publice  

 - Anexa 2.1.1 - cap.51.02.01.03 D        - D.G.I.T.L. 

 - Anexa 2.1.2 - cap.51.02.01.03            - A.S.L.G. 

 - Anexa 2.1.3 - cap.51.02.01.03 P         - Primăria sector 4 

 

 - Anexa 2.2  - capitol bugetar 54.02  - Alte servicii publice generale  

 - Anexa 2.2.1 - cap.54.02.05                 - Fond de rezervă bugetară 

 - Anexa 2.2.2  - cap.54.02.10                - Evidenţa Persoanelor Sector 4 

 

 - Anexa 2.3  - capitol bugetar 55.02  - Dobânzi  

 

 - Anexa 2.4  - capitol bugetar 60.02.02 - Centrul Militar 

  

 - Anexa 2.5  - capitol bugetar 61.02  - Ordine publică şi siguranţă naţională  

 - Anexa 2.5.1 - cap.61.02.03.04         - Poliţia Locală Sector 4 

 - Anexa 2.5.2 - cap.61.02.05         - Protecţia civilă şi protecţia contra  

         incendiilor 

     

 - Anexa 2.6  - capitol bugetar 65.02 -  Învăţământ total 

 - Anexa 2.6.1 - cap.65.02.03.01   - Învăţământ preşcolar - Grădiniţe 
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 - Anexa 2.6.2 - cap.65.02.03.02   - Învăţământ primar - Şcoli generale 

 - Anexa 2.6.3 - cap.65.02.04.02    - Învăţământ secundar superior - Licee 

 - Anexa 2.6.4 - cap.65.02.04.03   - Învăţământ secundar inferior – Şcoli  

                                                                            profesionale 

 - Anexa 2.6.5 - cap.65.02.07.04   - Învăţământ nedefinibil prin nivel – Şcoli                            

                 speciale 

  

 - Anexa 2.7   - capitol bugetar 66.02  - Sănătate  

 - Anexa 2.7.1 - cap.66.02.06.03   - Unităţi medico-sociale – Sf.Luca 

 - Anexa 2.7.2 - cap.66.02.50   - Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii 

 

 - Anexa 2.8  - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 2.8.1 - cap.67.02.03.30   -  Alte servicii culturale – Centrul   

             Cultural Nicolae Bălcescu 

 - Anexa 2.8.2 - cap.67.02.03 A   - Administraţia Domeniului Public Sector 4 

 - Anexa 2.8.3 - cap.67.02.03 P   - Întreţinere gradini publice, parcuri, zone   

           verzi, baze sportive şi de agrement PS 4 

 - Anexa 2.8.4 - cap.67.02.50   - Alte servicii în domeniile culturii,   

           recreerii şi religiei – Biserici 

 

 - Anexa 2.9  - capitol bugetar 68.02  - Asigurări şi asistenţă socială  

 - Anexa 2.9.1 - cap.68.02.04.1         - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.1 

 - Anexa 2.9.2 - cap.68.02.12         - Unităţi de asistenţă medico-sociale      

                                    - Centrul  medico-social Sf.Luca 

 - Anexa 2.9.3 - cap.68.02.AS         - Asistenţă socială 

 - Anexa 2.9.3.1 - cap.68.02.AS.05.02     - Asistenţă socială în caz de  

         invaliditate 

 - Anexa 2.9.3.2 - cap.68.02.AS.06.01     - Asistenţă socială pentru familie şi copii 

 - Anexa 2.9.3.3 - cap.68.02.11.2         - Creşe 

 - Anexa 2.9.3.4 - cap.68.02.AS.15         - Prevenirea excluderii sociale 

 - Anexa 2.9.3.5 - cap.68.02.AS.15.01     - Ajutor social 

 - Anexa 2.9.3.6 - cap.68.02.AS.15.02    - Ajutoare pentru încălzire cu lemne 

 - Anexa 2.9.3.7 - cap.68.02.AS.50         - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 

          asistenţei sociale 

 - Anexa 2.10.4 - cap.68.02.06.01         - Sprijin financiar la constituirea familiei 
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 - Anexa 2.10 - capitol bugetar 70.02  - Locuinţe servicii şi Dezvoltare   

         Publică 

 - Anexa 2.10.1 - cap.70.02.03          - Locuinţe,servicii şi dezvoltare publică 

 - Anexa 2.10.2 - cap.70.02.05.01   - Alimentare cu apă 

 - Anexa 2.10.3 - cap.70.02.50   - Alte servicii în domeniile locuinţelor,  

            serviciilor şi dezvoltării comunale 

 

 - Anexa 2.11  - capitol bugetar 74.02  - Protecţia mediului 

 - Anexa 2.11.1 - cap.74.02.05.01     - Salubritate  

 - Anexa 2.11.2 - cap.74.02.06     - Canalizare şi tratarea apelor reziduale 

 

 - Anexa 2.12  - capitol bugetar 84.02  - Transporturi 

 - Anexa 2.11.1 - capitol bugetar 84.02.03.03 - Străzi 

 

 Art. 3. Se aprobă contul de execuţie bugetară, pentru activităţile finanţate parţial din venituri 

proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care: 

 

 - Anexa 3.1. - capitol bugetar 65.10  - Invăţămînt  

 - Anexa 3.1.1 - cap.65.10.03.01   - Invăţământ preşcolar - Gradinite 

 - Anexa 3.1.2 - cap.65.10.03.02   - Invăţământ primar - Şcoli generale 

 - Anexa 3.1.3 - cap.65.10.04.02   - Invăţământ secundar superior - Licee 

 - Anexa 3.1.4 - cap.65.10.07.04   - Învăţământ nedefinibil prin nivel –  Şcoli   

           Speciale 

 - Anexa 3.2  - cap.67.10.03.30   - Alte servicii culturale – Centrul Cultural    

           Nicolae Bălcescu 

 - Anexa 3.3. - capitol bugetar 68.10  - Asigurări şi asistenţă socială 

 - Anexa 3.3.1 - cap.68.10.04.01   - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă CIA 

 - Anexa 3.3.2 - cap.68.10.12   - Unităţi de asistenţă medico-socială –  

                                                                   Centrul Medico-Social Sf.Luca 

 

 Art. 4. Se aprobă contul de execuţie bugetară, pentru activităţile finanţate integral din venituri 

proprii,  conform anexei nr.4. – cap.70.10.50 – Direcţia de Administrare a Pieţelor, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 5. Se aprobă contul de execuţie bugetară - credite interne pentru Direcţia de Administrare 

a Pieţelor, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 6. Se aprobă contul de execuţie bugetară - credite externe pentru Primaria Sector 4, 

conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 7.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

institutiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local, Documente-Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.05.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.68/30.05.2014                         
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea contului de execuţie bugetară întocmit la data de 31/03/2014  

 

  Consiliul Local al Sectorului 4, 

Având în vedere : 

 -  Expunerea de motive a primarului  Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei economice privind rectificarea bugetului local al 

Sectorului 4 nr. P.4.1./ 2503/20.05.2014;   

  Ţinând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

  Luând în considerare prevederile : 

 - art.49 alin.(12) din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată şi 

completată ; 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată : 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1. Se aproba contul de execuţie al bugetului local întocmit la data de 31/03/2014, atât 

pentru partea de venituri cât şi pentru partea de cheltuieli, pe capitole, subcapitole, titluri de 

cheltuieli,  conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

 Anexa nr. 1 – Contul de execuţie bugetară – venituri 

 Anexa nr. 2 -  Contul de execuţie bugetară – cheltuieli 

 

           Art. 2.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

institutiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local, Documente-Electoral. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.69/30.05.2014                         
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  rectificarea bugetului  local  al  Sectorului 4  pe anul 2014  

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

Având în vedere : 

 -  Expunerea de motive a primarului  Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei economice privind rectificarea bugetului local al 

Sectorului 4 nr.P.4.1/2644 din data de 27/05/2014;  

  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 si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă de  533 972  mii lei , conform anexei nr.1. 

 Art. 2 . Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează : 

 - Formularul 11 –   Anexa nr. 2 – Bugetul centralizat al unităţii administrat-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole ;  

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.2 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole 

şi paragrafe;  

    Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât şi la 

partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

 

 - Anexa 3.   - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de 

cheltuieli), în  valoare de  533 972  mii lei. 

 - Anexa 3.1  - capitol bugetar 51.02  - Autorităţi publice  

 - Anexa 3.1.1 - cap.51.02.01           - Autorităţi executive şi legislative 

 - Anexa 3.1.2 - cap.51.02.01.03 D         - D.G.I.T.L. 
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 - Anexa 3.1.3 - cap.51.02.01.03            - A.S.L.G. 

 - Anexa 3.1.4 - cap.51.02.01.03 P         - Primăria sector 4 

 

 - Anexa 3.2  - capitol bugetar 54.02  - Alte servicii publice generale  

 - Anexa 3.2.1       - cap.54.02.10 D   - Direcţia Evidenţă a Persoanelor Sector 4 

 - Anexa 3.2.2 - cap.54.02.50                   - Alte Servicii Publice generale 

 

 - Anexa 3.3  - capitol bugetar 55.02  - Dobânzi  

 

 - Anexa 3.4  - capitol bugetar 60.02  - Apărare  

 - Anexa 3.4.1 - cap.60.02.02                - Centrul Militar 

 

 - Anexa 3.5  - capitol bugetar 61.02  - Ordine publică şi siguranţă naţională  

 - Anexa 3.5.1 - cap.61.02.03          - Ordine Publică 

 - Anexa 3.5.2 - cap.61.02.03.04          - Poliţia Locală Sector 4 

 - Anexa 3.5.3 - cap.61.02.05         - Protecţia civilă şi protecţia contra 

                                                                                     Incendiilor 

 

    - Anexa 3.6  - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ total 

 - Anexa 3.6.1 - cap.65.02.01                - centralizator 

 - Anexa 3.6.2 - cap.65.02.02   - A.S.L.G. 

 - Anexa 3.6.3. - cap.65.02.03.01   - ASLG 1 

 - Anexa 3.6.4 - cap.65.02.03.02   - ASLG 2 

 - Anexa 3.6.5 - cap.65.02.03 US 1  - unităţi şcolare 

 - Anexa 3.6.6 - cap.65.02.03 US 2  - unităţi şcolare 

 - Anexa 3.6.7 - cap.65.02.04    - ASLG 2 

 - Anexa 3.6.8 - cap.65.02.04 US2  - unităţi şcolare 

 - Anexa 3.6.9 - cap.65.02.07.04   - ASLG 

 - Anexa 3.6.10 - cap.65.02.07.04 US  - unităţi şcolare 

        

 - Anexa 3.7   - capitol bugetar 66.02  - Sănătate  

 - Anexa 3.7.1 - cap.66.02.06.03   - Unităţi medico-sociale  

 - Anexa 3.7.2 - cap.66.02.50   - Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii 

 

 - Anexa 3.8  - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 3.8.1 - cap.67.02.03   - Servicii culturale  

 - Anexa 3.8.2 - cap.67.02.03.30   - Alte servicii culturale – Centrul Cultural  

         Nicolae Bălcescu                                                                                    
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 - Anexa 3.8.3 - cap.67.02.05   - Servicii recreative şi sportive 

 - Anexa 3.8.4 - cap.67.02.03 A            -Administraţia Domeniului Public Sector 4 

 - Anexa 3.8.5 - cap.67.02.03 P   -Întreţinere gradini publice, parcuri, zone  

         verzi, baze sportive şi de agrement PS 4                                                                                     

 

 - Anexa 3.9   - capitol bugetar 68.02  - Asigurări şi asistenţă socială  

 - Anexa 3.9.1 - cap.68.02.04.1   - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.1 

 - Anexa 3.9.2 - cap.68.02.12   - Unităţi de asistenţă medico-sociale –  

         Centrul medico-social                                                                                     

 - Anexa 3.9.3 - cap.68.02. AS   - Asistenţă socială 

 - Anexa 3.9.4 - cap.68.02.AS.06   - Asistenţă socială pentru familie şi copii 

 - Anexa 3.9.5 - cap.68.02.11.   - Creşe 

 - Anexa 3.9.6 - cap.68.02.AS.15   - Prevedenirea excluderii sociale 

 - Anexa 3.9.7 - cap.68.02.AS.50   - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor  şi  

         asistenţei sociale                                                                                     

  

 - Anexa 3.10 - capitol bugetar 70.02  - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa 3.10.1 - cap.70.02.03   - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 

 - Anexa 3.10.2 - cap.70.02.03.30   - Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 

 - Anexa 3.10.3 - cap.70.02.50   - Alte servicii în domeniile locuinţelor,  

         serviciilor şi dezvoltării comunale                                                                                       

 

 - Anexa 3.11  - capitol bugetar 74.02  - Protecţia mediului 

 - Anexa 3.11.1 - cap.74.02.05   - Salubritate si gestiunea deşeurilor 

 - Anexa 3.11.2 - cap.74.02.05.01   - Salubritate  

 

      Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate parţial din 

venituri proprii. 

      - anexa 4.1.           – cap.68.10.12                   - C.M.S Sf. Andrei 

       

 Art.5. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate integral din 

venituri proprii cap. 70.10.50 – Direcţia de Administrare a pieţelor Sector 4 

      - anex.5.1.             – cap.70.10.50             -  Venituri        

      - anexa 5.2            - cap.70.10.50               -  Cheltuieli  

       

 Art. 6. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, din care : 

 - Anexa 6.1. - centralizator         -  credite externe 

 - Anexa 6.1.1 - cap. 70.06         -  Locuinţe, servicii si dezvoltare publică  

 - Anexa 6.1.2 - cap. 70.06.03        -  Locuinţe  
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 - Anexa 6.1.3 - cap.70.06.03.01        -  Dezvoltarea sistemului de locuinţe 

 

         Art. 7.   Se aprobă Listele de investiţii aferente bugetului propriu al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucuresti, precum şi pentru unităţile aflate în subordinea Consiliului Local Sector 4, conform 

anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

- anexa nr.7   ,,Lista de investiţii a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti „   

- anexa nr.7.1;7.2;  „Lista de investţtii a D.G.I.T.L. Sector 4 ”  

- anexa nr.7.3; 7.4;   „Lista de investiţii a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor ” 

- anexa nr.7.5;7.6;       „Lista de Investiţii a Poliţiei Locale Sector 4” 

- anexa nr.7.7;7.8;7;    „Lista de investiţii a D.G.A.S.P.C Sector 4” 

- anexa nr.7.11;7.12;  „Lista de investiţii a Administraţiei Domeniului Public Sector 4  

- anexa nr.7.13;7.14; „Lista de investiţii a Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4” 

 

     Art.8. Se aprobă creditele de angajament pe anul 2014 conform anexelor care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

- anexa nr.8  -    „Lista creditelor de angajament a Poliţiei Locale Sector 4” 

- anexa nr.9 –   „Lista creditelor de angajament a Direcţiei Generale de Asistenţă  

Socială şi Protecţia Copilului”   

                                

   Art.9. Se aprobă virararea sumei de 12 000 000 lei din secţiunea de funcţionare în secţiunea 

de dezvoltare. 

 

          Art.10.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

institutiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local, Documente-Electoral. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

 

Nr.70/30.05.2014                         
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 

Centrului Cultural pentru Unesco ,,Nicolae Bălcescu‖ 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Referatul de specialitate 

nr.520/12.05.2014 întocmit de Centrul Cultural pentru Unesco,,Nicolae Bălcescu”; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

        Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare  

ale Centrului Cultural pentru Unesco,, Nicolae Bălcescu” conform anexelor 1, 2 şi 3.  

        Art. 2. Cu data prezentei se abrogă anexele 1, 2 şi 3 din H.C.L. S4 nr. 133/29.08.2013. 

       Art. 3. Directorul Centrului Cultural pentru Unesco ,,Nicolae Bălcescu” va 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 

30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.71/30.05.2014                     

 

 

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 ,, Cămin pentru Bătrâni din str. 

Cpt. Grigore Marin nr. 42-44, Corp C5, sector 4, Bucureşti‖ 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

Ţinând seama de referatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 4  nr. 7/A/26.05.2014. 

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 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 27/27.02.2014 respectiv Hotărârea Consiliului Local nr.  

64/30.04.2014. 

  În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi art. 81, alin. 4, din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală republicată 

 

Consiliul local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1  Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind “Reconversie Cămin abandonat în Cămin 

pentru Bătrâni” din str. Cpt. Grigore Marin nr. 42-44, Corp C5, sector 4, Bucureşti, conform 

Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2 Se aprobă documentaţiile tehnico-economice privind indicatorii caracteristici ai 

obiectivului de investiţii “Reconversie Cămin abandonat în Cămin pentru Bătrâni” din str. Cpt. 

Grigore Marin nr. 42-44, Corp C5, sector 4, Bucureşti, conform Anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3  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 

30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.72/30.05.2014      
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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 trecerea în domeniul public al Unităţii Administrativ Teritoriale Sector 4 şi 

administrarea Consiliului Local Sector 4 a două Centre de Incluziune Socială realizate în 

cadrul Proiectului- POSDRU/96/6.2/S/62982  ,, Îmbunătăţirea accesului grupurilor vulnerabile 

pe piaţa muncii ―-POSDRU/96/6.2/64233 ,, A doua şansă în ocupare pentru grupurile cu risc 

de excluziune socială‖ 

 

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 Ţinând seama de referatul de specialitate al Direcţiei de Investiţii şi Achiziţii Publice nr. 

719/29.05.2014. 

Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, Axa prioritară 6 

,,Promovarea incluziunii sociale ,, DMI 6.2 ,,Imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor 

vulnerabile pe piaţa muncii,, şi ,, A doua şansă în ocupare pentru grupurile cu risc de exclutiune 

socială”.  

  Văzând rapoartele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4. 

  În temeiul prevederilor art. 45, alin.(3) şi art. 81, alin. (2), litera f din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală republicată cu modificăriile şi completările ulterioare. 

 

Consiliul local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea în domeniul public al Unităţii Administrativ Teritoriale Sector 4 şi 

administrarea Consiliului Local Sector 4 a celor două Centre de Incluziune Socială, situate în şos. 

Berceni nr. 12A, realizate în cadrul Proiectului ,,Îmbunătăţirea accesului grupurilor vulnerabile pe 

piaţa muncii“ şi proiectul ,,A doua şansă în ocupare pentru grupurile cu risc de excluziune social” , 

identificate conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Cele două centre definite la art.1 vor funcţiona ca structuri independente în cadrul 

Direcţiei de Investiţii şi Achiziţii Publice. 
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Art.3 Cheltuielile de functionare si de personal ale acestor Centrelor construite vor fi 

suportate din bugetul local al Consiliului Local Sector 4, pe toată durata derulării proiectului 

menţionat la art. 1. 

 

Art. 4. Se împuterniceşte Direcţia Resurse Umane să actualizeze şi completeze 

organigrama aferentă Aparatului de Specialitate şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. 

 

Art. 5. Secretarul Sectorului 4, Direcţia de Investiţii şi Achiziţii Publice, Direcţia Economică şi 

Direcţia Resurse Umane vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

 

 

Nr.73/30.05.2014                     
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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 trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea 

Administraţiei Domeniului Public Sector 4 a patru toalete 

publice, situate în Parcul Orăşelul Copiilor. 

 

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 Ţinând seama de referatul de specialitate al Direcţiei de Investiţii şi Achiziţii Publice nr. 

717/29.05.2014. 

  Văzând rapoartele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4  

  În temeiul prevederilor art. 45, alin.(3) şi art. 81, alin. 2, litera f din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală republicată cu modificăriile şi completările ulterioare. 

 

Consiliul local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă  trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea 

Administraţiei Domeniului Public Sector 4 a celor patru toalete publice, situate în Parcul Orăşelul 

Copiilor. 

Art. 2 Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 62/28.03.2013 şi celelalte prevederi 

ale hotărârii în cauză rămân neschimbate. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Direcţia de Investiţii şi 

Achiziţii Publice şi Administrarea Domeniului Public Sector 4, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.74/30.05.2014  
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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 transferul terenului de fotbal amenajat în Parcul Orăşelul Copiilor precum şi 

fixarea unei taxe în raport cu programul de funcţionare 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

  Ţinând seama de referatul de specialitate al Direcţiei de Investiţii şi Achiziţii nr. 

710/28.05.2014. 

  Văzând rapoartele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4 

  În conformitate cu prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal cu 

modificăriile şi completăriile ulterioare. 

  În temeiul prevederilor art. 45, alin. (3) şi art. 81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată 

 

Consiliul local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea 

Administraţiei  Domeniului Public  Sector 4, a terenului de fotbal amenajat în  Parcul Orăşelul 

Copiilor. 

Art. 2. Administrarea Domeniului Public Sector 4 va administra şi va exploata această bază 

sportivă în condiţiile prezente în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Secretarul Sectorului 4, Administrarea  Domeniului Public Sector 4 şi Direcţia 

Economică 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 

30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr.75/30.05.2014 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T A R Â R E 

privind aprobarea participării Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti la Programul 

RO10 Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor 

naţionale şi promovarea incluziunii sociale cu proiectul A.C.C.E.S. – Accesul la consiliere în 

carieră, educaţie şi incluziune socială pentru tinerii aflaţi în situaţii de risc 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând seama de referatul de specialitate nr. P.11/718/29.05.2014 întocmit de Direcţia de 

Investiţii. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti. 

 Potrivit prevederilor Apelului de propuneri de proiecte Sinergii pentru viitor – tineri aflaţi în 

situaţii de risc, din cadrul Programului RO10 Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi 

regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale. 

 În conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

Finanţelor Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/2006 

privind achiziţiile publice; 

 În temeiul art. 45, alin. (2), litera „d” şi art.  81, alin. (2), litera „j”şi „n” şi alin.(4) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1  Se aprobă participarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti la Programul RO10 

Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale 

şi promovarea incluziunii sociale, cu proiectul A.C.C.E.S. – Accesul la consiliere în carieră, 

educaţie şi incluziune socială pentru tinerii aflaţi în situaţii de risc. 

 Art. 2 Se alocă în incinta Centrului de Incluziune Socială, situat în Şos. Berceni nr. 12 A, 

respectiv în Corpul I la etajul 1, o sală în suprafaţă de 33 m.p. în vederea desfăşurării activităţilor 

proiectului, pe întreaga durată de derulare a  acestuia. 
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Art. 3  Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice şi 

Direcţia Economică 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 

30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.76/30.05.2014 
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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 

locuinta 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 si urbanism, protectia 

mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea 

drepturilor cetatenesti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicata in 2004, cu modificarile 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 republicata ; cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru  locuinţa pe un teren situat 

în STR.CARARUIA NR.11-13. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.77/30.05.2014      
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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  

hale depozitare, pe un teren proprietatea  SC GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL, în 

suprafaţă de 2367,0 mp, situat în STR. DRUMUL BINELUI  nr.119. 

 sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia 

mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea 

drepturilor cetatenesti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicata in 2004, cu modificarile 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 republicata ; cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru hale depozitare pe un teren situat în 

STR.DRUMUL BINELUI NR.119. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
Daniel BĂLUŢĂ 

 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr.78/30.05.2014       
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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 

hala depozitare, pe un teren proprietatea SC FIX N GO FAST SRL, în suprafaţă de 2000,0 mp, 

situat în STR. DRUMUL DEALU ISTRITA 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 si urbanism, protectia 

mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea 

drepturilor cetatenesti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicata in 2004, cu modificarile 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 republicata ; cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru hala pe un teren situat în 

STR.DRUMUL DEALU ISTRITA NR.3. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.79/30.05.2014      



149 

 

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 

locuinta şi concesionare teren, pe un teren proprietatea  d-lui Manolache Valeriu Marian, în 

suprafaţă de 36,19 mp şi teren domeniul privat al mun.Bucuresti în suprafaţă de 220,0mp, 

situat în STR.MANGANULUI nr.6.  sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia 

mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea 

drepturilor cetatenesti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicata in 2004, cu modificarile 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 republicata ; cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Articol unic – Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinta si concesionare 

teren, pe un teren situat în STR.MANGANULUI NR.6. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.05.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Daniel BĂLUŢĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.80/30.05.2014      
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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 şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Locale  

de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6; 

 Luând în considerare Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 

372/2002 şi H.G. nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a 

numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 

constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, modificată prin 

H.G. nr. 108/2005 şi ORD. M.A.I. nr. 1260/2006 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea 

şi funcţionarea ghişeului unic, în cadrul Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a 

Persoanelor; 

 Ţinând cont de prevederile 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; 

 Ţinând cont de adresa emisă de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. 101/ 

05.03.2014 prin care se aduce la cunoştinţă faptul că pentru Direcţia Locală de Evidenţă a 

Persoanelor numărul maxim de posturi este de 74 potrivit punctului 2 din anexa O.U.G. nr. 63/2010; 

 Ţinând cont de Legea - Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând cont de O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2014 precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 

 Ţinând cont de avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 

nr. 3483951/10.05.2014; 

 Ţinând cont de avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 13030/2014; 

 În conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul dispoziţiilor  art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a 

Persoanelor Sector 6, conform Anexelor nr. 1 şi 2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Directorul Executiv al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 este 

mandatat să facă treceri de posturi de la un compartiment la altul, transformări sau schimbări de 

posturi  între compartimente ori de câte ori nevoile  instituţiei o cer, cu respectarea prevederilor 

legale şi a numărului de posturi aprobate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor 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.: 85 

Data: 29.05.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Avizul Tehnic şi Planul de regulament  

anexă la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76 din 31.03.2014 cu privire la  

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Cricovului nr. 13 - 19” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Avizul 

Tehnic şi Planul de regulament anexă la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76 din 31.03.2014 

cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Cricovului nr. 13 - 19”; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Avizul Tehnic şi planul de reglementări anexă la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 

nr. 76 din 31.03.2014, se înlocuiesc cu Avizul Tehnic şi planul de reglementări, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. (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: 86            

Data: 29.05.2014 
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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 implementării şi cofinanţării necesare proiectului „EVA – Evoluţie  

Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”, ID 125842 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”, ID 125842 depus 

spre finanţare de către D.G.A.S.P.C. Sector 6 în cadrul Cererii de proiecte nr. 144 „Promovarea 

egalităţii de şanse pe piaţa muncii” cu finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.3.; 

- Decizia O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Vest nr. 3075/1327CSO/18.04.2014 de aprobare a finanţării 

proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”, ID 125842; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (D.C.I.) cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, nr. de referinţă al 

programului (CCI): 2007RO051PO001; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de 

tip strategic nr. 144 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, P.O.S.D.R.U., Axa 6, DMI 6.3.; 

 Prevederile art. 44 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea  nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă implementarea şi cofinanţarea proiectului „EVA – Evoluţie Valoare 

Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”, ID 125842, finanţat în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii 
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sociale", Domeniul Major de Intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, 

conform Anexei A şi Anexei B. 

 Art. 2. Se aprobă cofinanţarea proiectului, în valoare de 223,048,02 lei, reprezentând 

contribuţia D.G.A.S.P.C. Sector 6.  

  Art. 3. Consiliul Local Sector 6 se obligă să asigure resursele financiare necesare 

implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

 Art. 4. D.G.A.S.P.C. Sector 6 în calitate de beneficiar al proiectului, va gestiona 

implementarea proiectului de la Art. 1. în colaborare cu Asociaţia Four Change, S.C. Centrul de 

Consultanţă şi Studii Europene S.R.L., Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău, Fundaţia Crucea Alb-

Galbenă, S.C. Green Team Actual S.R.L.. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 87                                                                                                         

Data: 29.05.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării şi cofinanţării necesare proiectului „ŞANSA-Sprijin pentru  

autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”, ID 142962 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de 

Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „ŞANSA-Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”, ID 

142962 depus spre finanţare de către D.G.A.S.P.C. Sector 6 în cadrul Cererii de proiecte nr. 165 

„Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” cu finanţare prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major 

de Intervenţie 6.2.; 

- Decizia O.I.P.O.S.D.R.U. Regiunea Bucureşti-Ilfov nr. 1001/27.03.2014 de aprobare a finanţării 

proiectului „ŞANSA-Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (D.C.I.) cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, nr. de referinţă al 

programului (C.C.I.): 2007RO051PO001; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului-Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip 

strategic nr. 165 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” 

P.O.S.D.R.U., Axa 6, D.M.I. 6.2. 

 Prevederile art. 44  alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/ 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă implementarea şi cofinanţarea proiectului „ŞANSA-Sprijin pentru 

autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”, ID 142962, finanţat în cadrul   



159 

 

Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 

6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a 

participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, conform Anexei A şi Anexei B. 

 Art. 2. Se aprobă cofinanţarea proiectului, în valoare de 29.339,54 lei, reprezentând 

contribuţia D.G.A.S.P.C. Sector 6. 

  Art. 3. Consiliul Local Sector 6 se obligă să asigure resursele financiare necesare 

implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

 Art.4. D.G.A.S.P.C. Sector 6 în calitate de beneficiar al proiectului, va gestiona implementarea 

proiectului de la Art. 1. în colaborare cu Asociaţia Four Change, S.C. Centrul de Consultanţă şi 

Studii Europene S.R.L., Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Robert Stan Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 88                                                                                                      

Data: 29.05.2014  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

http://www.pmb.ro/
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