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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

 

DISPOZIŢIE  

Nr. 284 din 04.03.2014 

 

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

şi Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii – Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 1566/1/424 din 

03.03.2014; 

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

Literaturii Române nr. 1287/1/19.02,2014; 

 Luând act de procesul-verbal al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de 

management la Muzeul Naţional al Literaturii Române nr. PMB – DMRU 1565/1/03.03.2014; 

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

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

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

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

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

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

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

cultură; 

 

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

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

Literaturii Române, fiind declarat câştigător Planul de management al domnului Cristescu Ioan 

care a obţinut nota 8,52. 

 Art.2 Se aprobă Planul de management declarat câştigător, prevăzut la art. 1, pentru o durată 
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cuprinsă între data semnării contractului de management şi 31.12.2017, conform Anexei* la 

prezenta dispoziţie, care face parte integrantă din aceasta. 

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

Generală Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism şi domnul Cristescu Ioan vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

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

 Primar General 

 

DISPOZIŢIE  

Nr. :389 din 31.03.2014 

 

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

Cultură, Sport, Turism nr. 621/ 26.03.2014 ; 

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

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

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

1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de 

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

managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de 

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

instituţiile publice de cultură; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27b; 

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

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

ulterioare; 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 Art.1 Se aprobă Caietul de obiective, în vederea organizării concursului de management 

pentru Teatrul Excelsior - 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 
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pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro) - secţiunea Acte normative şi 

a Teatrului Excelsior (www.teatrul-excelsior.ro), precum şi prin afişare la sediul Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi al instituţiei pentru care se organizează concursul. 

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

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

Resurselor Umane. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 SECRETAR GENERAL 

al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/
http://www.teatrul-excelsior.ro/
http://www.pmb.ro/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

DISPOZIŢIE  

Nr. :390 din 31.03.2014 

 

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

Cultură, Sport, Turism nr. 620/ 26.03.2014 ; 

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

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

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

1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de 

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

managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de 

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

instituţiile publice de cultură; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 aprobă Caietul de obiective, în vederea organizării concursului de management 

pentru Opera Comică pentru Copii - 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 

http://www.pmb.ro/
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a Operei Comice pentru Copii (www.operacomica.ro), precum şi prin afişare la sediul Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi al instituţiei pentru care se organizează concursul. 

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

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

Managementul Resurselor Umane. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.operacomica.ro/
http://www.pmb.ro/


9 

 

 

 

INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

  

SUMAR  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  



10 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

  

SUMAR  

  

Hotărârea nr. 47 din 27.03.2014 privind recorelări în Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/27.02.2014 privind aprobarea bugetului 

propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2014……………………………………………………………………………….. 

 

12 

Hotărârea nr. 48 din 27.03.2014 privind modificarea atribuţiilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti referitoare la înhumarea persoanelor fără aparţinători care decedează pe raza municipiului Bucureşti, 

prevăzute în Regulamentul aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 125/2011………………………………………………… 

 

 

13 

Hotărârea nr. 49 din 27.03.2014 privind reducerea numărului total de posturi la Direcţia Generală de Poliţie Locală şi 

Control a Municipiului Bucureşti, conform prevederilor 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 …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

15 

Hotărârea nr. 50 din 27.03.2014 privind participarea Municipiului Bucureşti în cadrul Proiectului „Parcul Cişmigiu -

Conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului natural reprezentând arborii ocrotiţi”, prin accesarea 

Granturilor Norvegiene…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

17 

Hotărârea nr. 51 din 27.03.2014 privind participarea Municipiului Bucureşti în cadrul Proiectului „Parcul Carol-

Conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului natural reprezentat de arborii ocrotiţi” prin accesarea Granturilor 

Norvegiene…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

19 

Hotărârea nr. 52 din 27.03.2014 privind participarea Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti - ARCUB 

în cadrul Programului PA16/RO12 “Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural“ prin accesarea 

Mecanismului Financiar Spaţiul Economic European 2009-2014, pentru dotarea sălii de spectacole şi a sălii studio a 

Hanului Gabroveni şi introducerea  lor  în circuitul cultural bucureştean ………………………………………………………. 

 

 

 

21 

Hotărârea nr. 53 din 27.03.2014 privind participarea Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane în cadrul 

Proiectului „Repertoriul patrimoniului funerar-Ansamblul Cimitirul Şerban Vodă-Bellu”, prin accesarea granturilor din 

Mecanismul Financiar Spaţiul Economic European …………………………………………………………………………… 

 

 

23 

Hotărârea nr. 54 din 27.03.2014 privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

administrarea Administraţiei Străzilor a spaţiului cu altă destinaţie situat în Calea Plevnei nr. 10, sector 5, pentru 

desfăşurarea activităţii Departamentului Exploatare Parcaje …………………………………………………………………… 

 

 

25 

Hotărârea nr. 55 din 27.03.2014 privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

administrarea Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti a spaţiului cu 

altă destinaţie situat în Splaiul Independenţei nr. 2, sector 5, ca sediu în vederea desfăşurării activităţii …………. 

 

 

28 

Hotărârea nr. 56 din 27.03.2014 privind efectuarea operaţiunilor de salubrizare şi întreţinere a unor poduri şi pasaje pe 

raza Municipiului Bucureşti ……………………………………………………………………………………………………… 

 

31 

Hotărârea nr. 57 din 27.03.2014 privind aprobarea „Normelor metodologice în vederea atribuirii contractului de 

salubrizare stradală şi servicii de iarnă pe raza sectorului 5 al Municipiului Bucureşti” …………………………………… 

 

33 

Hotărârea nr. 58 din 27.03.2014 privind rectificarea suprafeţelor spaţiului cu altă destinaţie situat în Calea Ferentari nr. 

72, sector 5 transmis în administrarea Consiliului Local Sector 5 pentru desfăşurarea activităţii de către Poliţia Locală 

Sector 5, conform Hotărârii C.G.M.B. nr. 210/2013…………………………………………………………………………… 

 

 

34 

Hotărârea nr. 59 din 27.03.2014 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la asocierea, 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, cu Asociaţia „Help Autism”, în vederea 

furnizării de servicii socio-medicale pentru copii cu tulburări de spectru autist………………………………………… 

 

 

35 

Hotărârea nr. 60 din 27.03.2014 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la asocierea, 

prin Complexul Multifuncţional „Tabita”, cu Asociaţia „Ahava”, în vederea furnizării de servicii socio-medicale  pentru 

persoanele defavorizate din comunitatea sectorului 3……………………………………………………………………… 

 

 

36 

Hotărârea nr. 61 din 27.03.2014 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a apartamentului nr. 34 

situat în b-dul 1 Mai (fost str. Compozitorilor) nr. 33, bl. C12, et. 6, sc.1, sector 6, ce face obiectul Certificatului de 

vacanţă succesorală nr. 2/17.01.2014 şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului 

Imobiliar……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

37 

Hotărârea nr. 62 din 27.03.2014 privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face 

obiectul Certificatului de vacanţă succesorală nr. 13/12.02.2014, situat în str. Amurgului nr. 12, bl. C 6, sc. 1, et. 1, 

 

 

http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/05_20140327.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/05_20140327.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/05_20140327.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/05_20140327.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/06_20140327.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/06_20140327.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/06_20140327.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/07_20140327.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/07_20140327.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/07_20140327.pdf


11 

 

apartament nr. 41, sector 5, Bucureşti şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului 

Imobiliar…………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

39 

Hotărârea nr. 63 din 27.03.2014 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la 

cooperarea cu Asociaţia pentru Sănătate şi Sport „Mens Sana”, în vederea derulării Proiectului social – cultural „Citius, 

Altius, Fortius” ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

41 

Hotărârea nr. 64 din 27.03.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Str. Ramuri Tei – Str. Vidin – Str. 

Zambilelor, sector 2 ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

42 

Hotărârea nr. 65 din 27.03.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Dorobanţi nr. 16 – 18, Str. G-ral 

Ernest Broşteanu nr. 4 şi 8, Str. Mihail Eminescu nr. 27, sector 1…………………………………………………………….. 

 

44 

Hotărârea nr. 66 din 27.03.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. George Călinescu nr. 55-55A, sector 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

46 

Hotărârea nr. 67 din 27.03.2014 privind aprobarea participării Municipiului Bucureşti, în calitate de membru fondator, la 

constituirea Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în Bucureşti -Bucharest Convention & Visitors 

Bureau…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

48 

Hotărârea nr.68 din 27.03.2014 privind aprobarea participării municipiului Bucureşti la Programul de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

50 

  

  

  

 
 
 
  



12 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind recorelări în Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/27.02.2014 privind aprobarea  

bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (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 recorelările în Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/27.02.2014 conform anexei* care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Primarul General al Municipiului Bucureşti va modifica corespunzător bugetele şi anexele 

lor corelate, conform anexei la prezenta hotărâre. 

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

secţiunii de dezvoltare conform anexei 1.1.1. la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2014, recorelată prin 

prezenta hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.03.2014 

Nr. 47 

 

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

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea atribuţiilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti 

referitoare la înhumarea persoanelor fără aparţinători care decedează pe raza municipiului 

Bucureşti, prevăzute în Regulamentul aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 125/2011 

 

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

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

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

-Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la 

cadavre în vederea transplantului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

-Ordonanţei 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; 

-Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi lit. d), alin. (3) lit. b) şi art. 45 alin. (1) din Legea 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă modificarea Regulamentului privind stabilirea atribuţiilor Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti referitoare la înhumarea persoanelor fără aparţinători care 

decedează pe raza municipiului Bucureşti, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane se modifică în mod corespunzător, prin adăugarea atribuţiilor stipulate în 

Regulamentul prevăzut în anexă. 
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 Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Administraţia Cimitirelor 

şi Crematoriilor Umane şi Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.03. 2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.03.2014 

Nr. 48 

 

Anexa la H.C.G.M.B. nr./48/27.03.2014   

REGULAMENT 

privind modificarea atribuţiilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti referitoare la înhumarea persoanelor fără aparţinători care decedează pe raza 

municipiului Bucureşti, prevăzute în Regulamentul aprobat prin HCGMB nr. 125/2011 

 

Articol unic. Art. 3 din Regulamentul privind stabilirea atribuţiilor Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială a Municipiului Bucureşti referitoare la înhumarea persoanelor fără aparţinători care 

decedează pe raza municipiului Bucureşti, aprobat prin HCGMB nr. 125/2011, se completează cu 

următorul aliniat: 

 

,,(3) În situaţia în care facultăţile de medicină cu sediul în municipiul Bucureşti, legal constituite şi 

acreditate, dispun de un număr de cadavre formolizate, identificate şi fără aparţinători legali, care au 

fost utilizate în procesul didactic, pe care nu au posibilitatea de a le înhuma, acestea se vor adresa 

Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane şi firmei de prestări servicii, servicii de înhumare 

prevăzute în articolul 4 din prezentul Regulament, cu adeverinţa de înhumare şi comunicarea că 

locul de înmormântare se asigură gratuit (emise de Consiliul Local pe raza căruia a survenit 

decesul), în vederea repartizării unui loc de înhumare. Direcţia Generală de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti va asigura decontarea facturilor emise de prestatorii de servicii 

antemenţionaţi, în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulament". 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reducerea numărului total de posturi la Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a 

Municipiului Bucureşti, conform prevederilor 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 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de adresa Guvernului României - Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

4031/P/05.03.2014 prin care a fost transmis Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

95/05.03.2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2014, pentru unitatea 

administrativ-teritorială municipiul Bucureşti; 

 În aplicarea prevederilor pct. 3 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 

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

pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. b) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se reduce numărul total de posturi al Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a 

Municipiului Bucureşti de la 478 de posturi la 477 de posturi şi numărul de posturi pentru poliţia 

locală şi paza obiectivelor de la 385 posturi la 384 posturi, prin desfiinţarea postului de auditor (S), 

gradul profesional superior - poziţia 2 din statul de funcţii aprobat. 

 Art.2 Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 

Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti rămân neschimbate. 

 Art.3 Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti 

se modifică în consecinţă. 

 Art.4 (1) Articolul 1(1) şi (3) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 16/29.01.2013 se modifică în mod 

corespunzător. 

http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/05_20140327.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/05_20140327.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/05_20140327.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/05_20140327.pdf
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  (2) Statul de funcţii prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 42/2011, cu 

modificările ulterioare, se va actualiza corespunzător art.1 din prezenta hotărâre. 

 Art.5 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 16/29.01.2013 rămân neschimbate. 

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

Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti,27.03. 2014 

Nr. 49 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului Bucureşti în cadrul Proiectului 

„Parcul Cişmigiu – Conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului  

natural reprezentând arborii ocrotiţi” , prin accesarea Granturilor  

Norvegiene 

 

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

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

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

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecţia mediului, raportul Comisiei pentru credite 

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

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

 În conformitate cu prevederile:  

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

-Art. 6 şi art. 90 lit.e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti în cadrul Proiectului "Parcul Cişmigiu-

Conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului natural reprezentând arborii ocrotiţi", prin 

accesarea Granturilor Norvegiene. 

 Art.2. Proiectul va fi susţinut 100% prin finanţare nerambursabilă prin Granturi ale Guvernului 

Norvegian, din totalul costurilor eligibile ale proiectului.  

 (2) Valoarea totală a proiectului, este de 85.000,00 Euro. 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul General, în calitate de reprezentant legal al municipiului 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

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

Bucureşti din data de 27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.03 2014 

Nr. 50 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului Bucureşti în cadrul Proiectului „Parcul Carol-Conservarea şi 

punerea în valoare a patrimoniului natural reprezentat de arborii ocrotiţi” prin accesarea Granturilor 

Norvegiene  

 

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

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

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

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecţia mediului, raportul Comisiei pentru credite 

externe şi monitorizarea acestora, raportul Comisiei economice, buget, finanţe, şi avizul Comisiei 

Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile:  

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

-Art. 6 şi art. 90 lit.e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se aprobă participarea municipiului Bucureşti în cadrul Proiectului "Parcul Carol - 

Conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului natural reprezentat de arborii ocrotiţi", prin 

accesarea Granturilor Norvegiene; 

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

Guvernului Norvegian, din totalul costurilor eligibile ale proiectului.  

 (2) Valoarea totală a proiectului, este de 85.000,00 Euro; 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul General, în calitate de reprezentant legal al Municipiului 

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

derulării proiectului; 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/07_20140327.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/07_20140327.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/07_20140327.pdf
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.03. 2014 

Nr.51  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti - ARCUB în cadrul 

Programului PA16/RO12 “Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural“ prin 

accesarea Mecanismului Financiar Spaţiul Econimic European 2009-2014, pentru dotarea sălii de 

spectacole şi a sălii studio a Hanului Gabroveni şi punerea lor în circuitul cultural bucureştean  

 

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

raportul comun de specialitate al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti şi al 

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

 Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei pentru credite 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă participarea Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti -ARCUB 

în cadrul programului PA16/RO12 "Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural" prin 

accesarea granturilor din cadrul Mecanismului Financiar Spaţiul Economic European 2009-2014, 

pentru dotarea sălii de spectacole şi a sălii studio din cadrul Hanului Gabroveni şi introducerea lor în 

circuitul cultural bucureştean; 

 Art. 2 (1) Proiectul va fi susţinut 100 % prin finanţare nerambursabilă, prin granturi din cadrul 

Mecanismului Financiar Spaţiul Economic European 2009-2014.  

 (2) Valoarea totală a proiectului este de până la 1.000.000 euro; 

 Art. 3 Se aprobă finanţarea de la bugetul propriu al Municipiului Bucureşti a tuturor costurilor 

eligibile şi neeligibile ale proiectului, precum şi a cheltuielilor suplimentare/conexe care pot apărea în 

implementarea proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a sumelor eligibile. 

 Art. 4 Se împuterniceşte Directorul Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti -

ARCUB, d-na Mihaela Păun, în calitate de reprezentant legal al ARCUB, să semneze în numele şi 

pentru ARCUB toate documentele necesare derulării proiectului. 
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 Art. 5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti ARCUB vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27. 03. 2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.03.2014 

Nr. 52 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane în cadrul proiectului „Repertoriul 

patrimoniului funerar - Ansamblul Cimitirul Şerban Vodă-Bellu”, prin accesarea granturilor din 

Mecanismul Financiar Spaţiul Economic European 

 

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

raportul comun de specialitate al Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane şi al Direcţiei 

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

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecţia mediului, raportul Comisiei învăţământ, 

cultură, culte, sport, raportul Comisiei pentru credite externe şi monitorizarea derulării acestora, 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile:  

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

-Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă participarea Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, în cadrul 

proiectului „Repertoriul patrimoniului funerar - Ansamblul Cimitirul Şerban Vodă – Bellu
” 

prin 

accesarea granturilor din Mecanismul Financiar Spaţiul Economic European; 

 Art. 2 (1) Proiectul va fi susţinut 100 % prin finanţare nerambursabilă prin granturi din 

Mecanismul Financiar Spaţiul Economic European, din totalul costurilor eligibile ale proiectului.  

(2) Valoarea totală a proiectului este de 3.557.427,00 lei; 

 Art. 3. Se aprobă alocarea de la bugetul propriu al municipiului Bucureşti a resurselor 

financiare necesare implementării proiectului „Repertoriul patrimoniului funerar - Ansamblul Cimitirul 

Şerban Vodă-Bellu în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor structurale sau de la 

bugetul de stat. 

 Art. 4. Se aprobă finanţarea de la bugetul propriu al municipiului Bucureşti a tuturor costurilor 

neeligibile ale proiectului şi a cheltuielilor suplimentare/conexe care pot apărea în implementarea 

proiectului; 
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 Art 5. Se împuterniceşte Directorul Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, dl. Cornel 

Bogdan Popa, în calitate de reprezentant legal al Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, 

să semneze în numele şi pentru Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane toate documentele 

necesare derulării proiectului. 

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

Bucureşti şi Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27 .03. 2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.03.2014 

Nr.53  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea 

Administraţiei Străzilor a spaţiului cu altă destinaţie situat în Calea Plevnei nr. 10, sector 5, pentru 

desfăşurarea activităţii Departamentului Exploatare Parcaje 

 

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

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

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa nr. 12406/25.03.2014 a Administraţiei Fondului Imobiliar privind 

transmiterea imobilului situat în Calea Plevnei nr. 10, sector 5, în administrarea Administraţiei 

Străzilor pentru desfăşurarea activităţii Departamentului Exploatare Parcaje; 

 În baza art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. c), alin (5) lit. a), art.45 alin (3), şi art. 123 alin (1) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

prin Administraţia Fondului Imobiliar, în administrarea Administraţiei Străzilor a spaţiului cu altă 

destinaţie situat în Calea Plevnei nr. 10, sector 5 pentru desfăşurarea activităţii Departamentului 

Exploatare Parcaje. 

 Art. 2 Imobilul prevăzut la art. 1, se identifică conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Revocarea dreptului de administrare de către proprietar se face: 

 a)dacă administratorul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezenta hotărâre, fără trecerea 

vreunui termen, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţelor de judecată; 

 b)dacă se modifică situaţia juridică a bunului; 

 c)în situaţia în care pentru nevoi de interes public bunul va fi destinat altor scopuri, cu condiţia 

înştiinţării administratorului cu 30 de zile înainte. 

 Art. 4 În calitatea sa de administrator Administraţia Străzilor va avea următoarele obligaţii: 

 a)să amenajeze pe cheltuiala sa spaţiul conform destinaţiei; 

 b)să se îngrijească de bunul primit în administrare întocmai ca proprietarul acestuia; 
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 c)să folosească bunul numai cu destinaţia de sediu instituţie; 

 d)să aducă la cunoştinţa proprietarului orice fapte şi acte care pun în pericol integritatea 

bunului şi, de asemenea orice acte sau fapte de natură să împiedice folosinţa normală a acestuia; 

 e) să exploateze bunul, evitând distrugerea, degradarea şi deteriorarea acestuia; să asigure 

permanent starea de curăţenie şi pe căile de acces, a împrejmuirilor corespunzătoare; 

 f) să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinţei acestuia, fără să 

ceară restituirea acestor cheltuieli; 

 g) să efectueze la timp lucrările de întreţinere în vederea preîntâmpinării şi remedierii 

deteriorărilor şi degradărilor constatate, pentru menţinerea în funcţiune a bunului pe toată durata 

administrării; 

 h)lucrările de intervenţie la bunul dat în administrare se vor efectua numai cu acordul 

proprietarului, precizându-se categoria lucrărilor propuse a se efectua şi necesitatea/oportunitatea 

efectuării acestora; fac excepţie lucrările de întreţinere, de mică amploare şi executate periodic şi 

reparaţiile curente; 

 i)să comunice proprietarului, cheltuielile ocazionate de efectuarea lucrărilor de intervenţii, 

odată cu transmiterea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală; 

 j) să restituie bunul primit în administrare la termenul stabilit, în starea în care a fost primit, cu 

eventualele îmbunătăţiri efectuate pe durata administrării; 

 k) nu poate supune bunul executării silite şi nu poate constitui garanţii reale asupra lui; 

 l) să înregistreze în evidenţele contabile bunul dat în administrare. 

 Art. 5 Predarea - primirea imobilului se face pe bază de proces - verbal încheiat între 

Administraţia Fondului Imobiliar şi Administraţia Străzilor - Departamentul Exploatare Parcaje. 

 Art. 6 Spaţiul de la adresa menţionată la art. 1 din prezenta hotărâre se exclude din lista 

spaţiilor care se pot vinde în temeiul Legii nr.550/2002. 

 Art. 7 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti, Administraţia Fondului Imobiliar şi Administraţia Străzilor vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.03. 2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.03.2014 

Nr.54  
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ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 54/27.03.2014 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare Destinaţie 

1 Bucureşti, Calea Plevnei nr. 

10, sector 5 

Suprafaţa utilă=555,09 mp, Parter: 61,80 

mp (comun cu Liga Naţională a 

Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei din 

Decembrie 1989 şi Cinstirii Eroilor Martiri – 

România care deţine în administrare 

directă etajul 1 în baza DPG nr. 

877/25.03.2005), Etaj 2: 268,50 mp  

Mansardă: 254,84 mp. 

Sediu 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea 

Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti a 

spaţiului cu altă destinaţie situat în Splaiul Independenţei nr. 2, sector 5, ca sediu în vederea 

desfăşurării activităţii 

 

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

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

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa nr. 12407/25.03.2014 a Administraţiei Fondului Imobiliar privind 

transmiterea imobilului situat în Splaiul Independenţei nr. 2, sector 5 în administrarea Centrului de 

Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive Pentru Copii şi Tineret Bucureşti; 

 În baza prevederilor art. 867 din Codul Civil; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit, c), alin (5) lit. a), art.45 alin (3), art. 81 alin (2) lit. f), 

alin (3) şi art.123 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

prin Administraţia Fondului Imobiliar, în administrarea Centrului de Proiecte şi Programe 

Educaţionale şi Sportive Pentru Copii şi Tineret Bucureşti a spaţiului cu altă destinaţie situat în 

Splaiul Independenţei nr. 2, sector 5, pentru sediu în vederea desfăşurării activităţii. 

 Art. 2 Spaţiul cu altă destinaţie prevăzut la art.1, se identifică conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Revocarea dreptului de administrare de către proprietar se face: 

a) dacă administratorul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezenta hotărâre, fără trecerea 

vreunui termen, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţelor de judecată; 

b) dacă se modifică situaţia juridică a bunului; 
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c) în situaţia în care pentru nevoi de interes public bunul va fi destinat altor scopuri, cu condiţia 

înştiinţării administratorului cu 30 de zile înainte. 

 Art. 4 În calitatea sa de administrator Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive 

Pentru Copii şi Tineret Bucureşti va avea următoarele obligaţii: 

a) să amenajeze pe cheltuiala sa spaţiul conform destinaţiei; 

b) să se îngrijească de bunul primit în administrare întocmai ca proprietarul acestuia; 

c) să folosească bunul numai cu destinaţia de sediu instituţie; 

d)   să aducă la cunoştinţa proprietarului orice fapte şi acte care pun în pericol integritatea bunului şi, 

de asemenea orice acte sau fapte de natură să împiedice folosinţa normală a acestuia; 

e)   să exploateze bunul, evitând distrugerea, degradarea şi deteriorarea acestuia; să asigure 

permanent starea de curăţenie şi pe căile de acces, a împrejmuirilor corespunzătoare; 

f)   să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinţei acestuia, fără să ceară 

restituirea acestor cheltuieli; 

g) să efectueze la timp lucrările de întreţinere în vederea preîntâmpinării şi remedierii deteriorărilor 

şi degradărilor constatate, pentru menţinerea în funcţiune a bunului pe toată durata administrării; 

h) lucrările de intervenţie la bunul dat în administrare se vor efectua numai cu acordul 

proprietarului, precizându-se categoria lucrărilor propuse a se efectua şi necesitatea/oportunitatea 

efectuării acestora; fac excepţie lucrările de întreţinere, de mică amploare şi executate periodic şi 

reparaţiile curente; 

i) să comunice proprietarului, cheltuielile ocazionate de efectuarea lucrărilor de intervenţii, odată 

cu transmiterea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală; 

j)   să restituie bunul primit în administrare la termenul stabilit, în starea în care a fost primit, cu 

eventualele îmbunătăţiri efectuate pe durata administrării; 

k)   nu poate supune bunul executării silite şi nu poate constitui garanţii reale asupra lui; 

l)   să înregistreze în evidenţele contabile bunul dat în administrare. 

 Art. 5 Predarea - primirea spaţiului se face pe bază de proces - verbal încheiat între 

Administraţia Fondului Imobiliar şi Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive Pentru 

Copii şi Tineret Bucureşti. 

 Art. 6 Spaţiile de la adresa menţionată la art. 1 din prezenta hotărâre se exclud din lista 

spaţiilor care se pot vinde în temeiul Legii nr.550/2002. 

 Art. 7 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti, Administraţia Fondului Imobiliar şi Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi 

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

Bucureşti din data de 27.03. 2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

 

Bucureşti, 27.03.2014 

Nr. 55 

 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr.55/27.03.2014 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI 

 

 

Nr. crt. Amplasament imobil Elemente identificare Destinaţie 

1 Bucureşti, Splaiul 

Independenţei nr. 2, 

sector 5 

Suprafaţă totală = 205,54 mp, 

S+P+2 

Sediu 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind efectuarea operaţiunilor de salubrizare şi întreţinere a unor  

poduri şi pasaje de pe raza Municipiului Bucureşti 

 

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

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

Publice; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În baza art.2, art.3 şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea 

localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13, şi pct. 14, 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. Prin excepţie de la prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008, pentru podurile şi 

pasajele prevăzute în anexa nr. 1, se vor aplica operaţiunile din anexa nr. 2, la prezenta hotărâre 

care vor fi executate de un operator desemnat de Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Generală 

Infrastructură şi Servicii Publice cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice. 

 Art.2. (1) Finanţarea investiţiei se va face din alocaţii de la bugetul local al municipiului 

Bucureşti - Primăria Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală Infrastructură şi Servicii Publice.  

 (2) Urmărirea, derularea şi monitorizarea contractului se va face de către Direcţia Generală 

Infrastructură şi Servicii Publice. 

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

 Art. 4. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se abrogă. 

 Art. 5.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 adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 27.03. 2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.03. 2014 

Nr.56  
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ANEXA 1 LA HCGMB nr. 56/27.03.2014 

 

Pasaje rutiere subterane şi supraterane: 

1.Pasaj VICTORIA 

2.Pasaj UNIRII 

3.Podul GRANT 

4.Pasaj MĂRĂŞEŞTI 

5.Pasaj MUNCII 

6.Pasaj JIULUI 

7.Podul BĂNEASA 

8.Pasaj FUNDENI 

9.Pasaj BASARAB 

10.Pasaj PIPERA 

11.Pasaj DOAMNA GHICA 

12. Pasaj BUCUR OBOR 

13. Pasaj AVIAŢIEI - BĂNEASA 

14. Pasajul LUJERULUI 

 

ANEXA 2 LA HCGMB nr.56/27.03.2014 

 

Operaţiuni pentru salubrizarea şi întreţinerea podurilor şi pasajelor rutiere: 

 

1. Măturat manual (suprafaţa dintre cele două sensuri de circulaţie, trotuare interioare, parcări, 

calea de rulare a tramvaielor, spaţii de refugiu, scări); 

2. Spălare suprafeţe orizontale; 

3. Salubrizare şi întreţinere* spaţii verzi; 

4. Salubrizare şi întreţinere* spaţii cu altă destinaţie; 

5. Spălare suprafeţe verticale - pereţi; 

6. Spălare suprafeţe verticale - stâlpi din beton; 

7.Curăţare şi spălare tavane , îndepărtare ţurţuri de gheaţă; 

8. Curăţare şi spălare suprafeţe neregulate, la înălţime, cu ajutorul alpiniştilor utilitari; 

9. Curăţare separatoare de sens; 

10. Curăţare şi spălare scări; 

11. Combatere polei, curăţat zăpada şi gheaţa manual la scări; 

12. Curăţarea canalelor colectoare, ape pluviale şi a grilajelor care le protejează; 

13. Curăţarea semnalisticii şi a elementelor de siguranţă rutieră; 

14. Colectarea şi evacuarea deşeurilor rezultate; 

15. Protejarea suprafeţelor ANTI AFIŞ/GRAFFITI şi curăţarea elementelor de graffiti; 

16. Refacerea/înlocuire finisaje deteriorate; 

17. Înlocuire confecţii metalice. 

 

Notă : 1-* exclusiv repararea şi înlocuirea elementelor deteriorate; 

             2 - operaţiunile aferente serviciului public de salubrizare (măturatul, spălatul, stropirea şi 

întreţinerea căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ) vor rămâne în sarcina operatorilor serviciului de salubrizare. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea „Normelor metodologice în vederea atribuirii contractului  

de salubrizare stradală şi servicii de iarnă pe raza sectorului 5 al Municipiului Bucureşti” 

 

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

raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale Achiziţii şi al Direcţiei Juridice; 

 Văzând raportul comisiei pentru igienizare şi salubritate precum şi avizul Comisiei juridice şi 

de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

-  art. 96, alin (1) pct. 15 şi alin (2) pct. 10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legii nr. 51/2009 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

-  Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

-  art. 7 alin (13) din Legea nr.52/2003, republicată privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 

 În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), alin.(9) şi art.45, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă ŞT E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Normele metodologice în vederea atribuirii contractului de salubrizare 

stradală şi servicii de iarnă pe raza sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, norme prevăzute în anexa 

nr. 1*. 

 Art. 2 Normele Metodologice prevăzute la art.1 vor sta la baza atribuirii contractului de 

salubrizare stradală şi servicii de iarna pe raza sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, contract valabil 

până la finalizarea tuturor activităţilor în vederea delegării de gestiune a acestui serviciu. 

 Art.3 Se aprobă contractul de salubrizare stradală şi servicii de iarnă pe raza sectorului 5 al 

Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 2*. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Cristian Marian Olteanu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.03.2014 

Nr. 57 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea suprafeţelor spaţiului cu altă destinaţie situat în Calea Ferentari nr. 72, sector 5 

transmis în administrarea Consiliului Local Sector 5 pentru desfăşurarea activităţii de către Poliţia 

Locală Sector 5, conform Hotărârii C.G.M.B. nr. 210/2013 

 

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

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

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

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa nr. 20438/25.11.2013 înregistrată la A.F.I. cu 

nr.44303/25.11.2013 a Consiliului Local Sector 5 - Poliţia Locală sector 5; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 

republicată şi actualizată; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. c), 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 rectificarea suprafeţelor spaţiului cu altă destinaţie situat în Calea Ferentari nr. 

72, sector 5, transmis în administrarea Consiliului Local Sector 5 pentru desfăşurarea activităţii de 

către Poliţia Locală Sector 5, conform Hotărârii C.G.M.B. nr. 210/2013, identificate conform 

releveelor anexate*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 210/04.07.2013 se modifică şi se completează în mod 

corespunzător. 

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

Bucureşti, Administraţia Fondului Imobiliar şi Consiliul Local Sector 5 prin Poliţia Locală Sector 5 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

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

Bucureşti din data de 27.03. 2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Cristian Marian Olteanu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.03. 2014 

Nr. 58 

 

*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 împuternicirea Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la asocierea, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, cu Asociaţia „Help Autism”, în vederea 

furnizării de servicii socio-medicale pentru copii cu tulburări de spectru autist 

 

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

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

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;  

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

publice, raportul comisiei sănătate şi protecţie socială şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor 

copilului, 

 În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) si  art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit. q) şi alin.(3), 

coroborate cu art. 115 alin. (1) lit. b) 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 3 să hotărască cu privire la asocierea 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 3, cu Asociaţia „Help Autism" 

în vederea furnizării de servicii socio-medicale pentru copii cu tulburări de spectru autist. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.03. 2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Cristian Marian Olteanu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.03.2014 

Nr. 59 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la asocierea, prin Complexul 

Multifuncţional „Tabita”, cu Asociaţia „Ahava”, în vederea furnizării de servicii socio-medicale  pentru 

persoanele defavorizate din comunitatea sectorului 3 

 

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

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

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;  

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

publice, raportul comisiei sănătate şi protecţie socială şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de:  

 -Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

 -Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;  

 -Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) şi  art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit. q) şi alin.(3), 

coroborate cu art. 115 alin. (1) lit. b) 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 3 să hotărască cu privire la asocierea 

prin Complexul Multifuncţional "Tabita" cu Asociaţia „Ahava” în vederea furnizării de servicii socio-

medicale pentru persoanele defavorizate din comunitatea sectorului 3. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.03. 2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Cristian Marian Olteanu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.03.2014 

Nr. 60 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a apartamentului nr. 34 situat în  

b-dul 1 Mai (fost str. Compozitorilor) nr. 33, bl. C12, et. 6, sc.1, sector 6, ce face obiectul 

Certificatului de vacanţă succesorală nr. 2/17.01.2014 şi transmiterea acestuia în administrarea 

Administraţiei Fondului Imobiliar 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală nr. 02/17.01.2014; 

 Ţinând cont de prevederile art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului Bucureşti bunul imobil ce face obiectul 

Certificatului de vacanţă succesorală nr. 2/17.01.2014 având datele de identificare prevăzute în 

anexa care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

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

art. 1. 

 Art. 3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces - verbal 

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

îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub 

beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar. 

 Art. 4 Primarul General, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, Administraţia 

Fondului Imobiliar şi Comisia de reprezentare a Municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor notariale 

pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora 
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sub beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  

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

Bucureşti din data de 27.03 2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.03. 2014 

Nr. 61 

 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr.61/27.03.2014 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL  

ce face obiectul Certificatului de moştenitor şi de vacanţă succesorală 

nr. 02/17.01.2014 

 

 

Nr. crt. Amplasament imobil Elemente identificare Destinaţie 

1 Bucureşti, Str. Compozitorilor 

(actual Bd. 1 Mai), nr. 33, bloc 

C12, et. 6, sc. 1, ap. 34, sector 6 

Suprafaţă utilă = 29,29 mp. Domeniul privat 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul 

Certificatului de vacanţă succesorală nr. 13/12.02.2014, situat în str. Amurgului nr. 12, bl. C6, sc. 1, 

et. 1, apartament nr. 41, sector 5, Bucureşti şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei 

Fondului Imobiliar  

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Certificatul de vacanţă succesorală nr. 13/12.02.2014; 

 Ţinând cont de prevederile art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului Bucureşti bunul imobil ce face obiectul 

Certificatului de vacanţă succesorală nr. 13/12.02.2014 având datele de identificare prevăzute în 

anexa care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

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

art. 1. 

 Art. 3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces - verbal 

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

îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub 

beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar. 

 Art. 4 Primarul General, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, Administraţia 

Fondului Imobiliar şi Comisia de reprezentare a Municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor notariale 

pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora 
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sub beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  

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

Bucureşti din data de 27.03 2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.03.2014 

Nr.62 

 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr.62/27.03.2014 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL  

ce face obiectul Certificatului de moştenitor şi de vacanţă succesorală 

nr. 13/12.02.2014 

 

 

 

Nr. crt. Amplasament imobil Elemente identificare Destinaţie 

1 Bucureşti, Str. Amurgului, nr. 

12, bloc C6, et. 1, sc. 1, ap. 

41, sector 5 

¼ 
(un sfert) din suprafaţa 

utilă = 24,50 mp. 

Domeniul privat 
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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 

Asociaţia pentru Sănătate şi Sport „Mens Sana”, în vederea realizării derulării Proiectului social – 

cultural „Citius, Altius, Fortius” 

 

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

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

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

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

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

şi 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 Asociaţia pentru Sănătate şi Sport "Mens Sana", în vederea derulării Proiectului social - cultural 

"Citius, Altius, Fortius". 

 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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 27 .03. 2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.03.2014 

Nr. 63 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

PUZ– Str. Ramuri Tei – Str. Vidin – Str. Zambilelor, sector 2 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism; 

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

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

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului;  

 Văzând avizele şi acordurile emise de: 

-Primăria Sectorului 2: certificat de urbanism nr. 1247/58 „A”/05.08.2011; 

-Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 3/19.01.2012; 

-Primăria Municipiului Bucureşti: aviz preliminar nr. 22/23.10.2012; 

-Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 14/27.06.2013; 

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1158593/17.05.2013; 

-Comisia Tehnică de Circulaţie: acord de principiu nr. 1131798/767/13.03.2013; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată; 

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

completările ulterioare. 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Ramuri Tei - str. Vidin - str. Zambilelor,  în 

conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 30/30.09.2013, prezentat în anexa 1, Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 şi Regulamentul Local de 

Urbanism aferent, prezentat în anexa 3. 

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

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

 Art.3 Se abrogă orice prevederi diferite cuprinse în planuri urbanistice zonale coincidente 

aprobate anterior. 

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Cristian Marian Olteanu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.03.2014 

Nr.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

 Calea Dorobanţi nr. 16 – 18, Str. G-ral Ernest Broşteanu nr. 4 şi 8,  

Str. Mihail Eminescu nr. 27, sector 1 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism; 

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

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

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării populaţiei;  

 Văzând avizele şi acordurile emise de: 

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 1465/1113141/22.10.2012; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: aviz nr. 24/2013; 

-Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional – Direcţia Patrimoniu Cultural: aviz nr. 

145/U/25.07.2012; 

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

etapei de încadrare nr. 10/07.05.2013; 

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 5828/173/08.03.2013; 

-Serviciul Român de Informaţii – U.M. 0362 Bucureşti: aviz nr. 54.313/24.01.2013; 

-Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală Logistică: aviz nr. 4.090.329/25.03.2013; 

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1136895/15.03.2013; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1130235/502/13.02.2013; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Calea Dorobanţi nr. 16-18, str. G-ral Ernest 

Broşteanu nr. 4 şi 8, str. Mihail Eminescu nr. 27, sector 1, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef 

nr. 37/29.11.2013, prezentat în anexa nr. 1, Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

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

anexa nr.  3. 

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

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

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal - Zone construite protejate, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

279/ 2000, aferent zonelor protejate nr. 24 - Mihai Eminescu, nr. 10 - Calea Dorobanţi şi nr. 95 - 

Polonă, se modifică în mod corespunzător. 

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.03. 2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.03.2014 

Nr. 65 

 

 

 

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

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. George Călinescu nr. 55-55A, sector 1 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism; 

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

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

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de: 

-Primăria Sectorului 1: Certificat de urbanism Nr. 471/50/C/7442/28.04.2010; 

-Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 98/18.01.2011; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 

57/2011; 

-Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr.8461/ 

36/10.06.2011; 

-Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional – Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a 

Municipiului Bucureşti: aviz nr. 603/ZP/27.06.2011; 

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz Nr. 993072/15.04.2011; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 961746/17650/14.12.2010; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – Str. George Călinescu, nr. 55-55A, sector 1, în 

conformitate cu avizul de urbanism nr. 9/10.02.2011 prezentat în anexa nr.1 şi Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2. 

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

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

 Art.3 Se abrogă orice prevederi diferite cuprinse în planuri urbanistice zonale coincidente 

aprobate anterior. 

 Art.4 Planul urbanistic zonal ce face obiectul prezentei hotărâri este valabil până la data 

aprobării unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

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

 

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

Bucureşti din data de 27.03. 2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.03.2014 

Nr. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării Municipiului Bucureşti, în calitate de membru  

fondator, la constituirea Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea  

Turismului în Bucureşti - Bucharest Convention & Visitors Bureau 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei pentru comerţ, turism şi protecţia consumatorului şi avizul Comisiei 

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

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, 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 (1) Se aprobă înfiinţarea Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în 

Bucureşti - Bucharest Convention & Visitors Bureau ca Asociaţie - persoană juridică de drept privat 

fără scop patrimonial. 

 (2) Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti în calitate de asociat-membru fondator la 

constituirea asociaţiei definite la alin. (1). 

 Art.2 Se aprobă actul constitutiv şi statutul asociaţiei prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2. 

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

 Art.4 (1) Se aprobă alocarea sumei de 1000 euro (echivalentul în lei) reprezentând aportul 

Municipiului Bucureşti la constituirea patrimoniului iniţial al asociaţiei. 

 (2) Se aprobă cotizaţia anuală a membrilor asociaţi în cuantum de 500 euro. 

 Art.5 Se mandatează Primarul General, domnul Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu, să semneze 

actul constitutiv şi statutul Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în Bucureşti - 

Bucharest Convention&Visitors Bureau şi să reprezinte Municipiul Bucureşti în Adunarea generală a 

acesteia. 

 Art.6 Se abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr. 306/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 Art.7 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.03. 2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Cristian Marian Olteanu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.03.2014 

Nr. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

http://www.pmb.ro/


50 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării municipiului Bucureşti la  

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice-Serviciul Suport Tehnico-Administrativ; 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21.05.2008 privind calitatea 

aerului înconjurător şi un aer mai curat în Europa; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 234/2010 privind Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului în 

Municipiul Bucureşti revizuit 2010; 

-art. 13 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 

mediu, cu modificările şi completările ulterioare; 

-art. 24 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea 

bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 

casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

-art. 7, art. 27 şi art. 28 din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a Programului de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul nr. 364/19.03.2014 al Ministrului 

Mediului şi Schimbărilor Climatice; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă participarea municipiului Bucureşti la Programul de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional. 
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 Art.2 Se aprobă lista cu autoturisme uzate din parcul Primăriei Municipiului Bucureşti, care 

cuprinde datele de identificare ale acestora, în vederea casării şi participării la Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.3 Se aprobă achiziţionarea unui număr de 37 autoturisme noi prin Programul de stimulare 

a înnoirii Parcului auto naţional. 

 Art.4 Valoarea totală a finanţării solicitate de la Fondul pentru mediu, reprezentând primele de 

casare corespunzătoare autoturismelor uzate este de 240.500 lei, urmând ca diferenţa să fie 

asigurată de la bugetul local. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Olteanu Cristian Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.03.2014 

Nr. 68 

 

 

Anexa nr.1 la HCGMB nr. 68/27.03.2014 

Autoturisme propuse pentru participare la 

Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 

 

NR. 

CRT 

MARCA,   TIP ANUL  

FABR. 

SERIE SAŞIU NUMĂR 

ÎNMATRICULARE 

NR. INVENTAR 

1. DACIA   LSDAA 2004 UU1LSDAAH32718632 B -55 -CLB 915 748 

2. DACIA   LSDAA 2004 UU1LSDAAH32718635 B -91 -PRY 915 720 

3. DACIA   LSDAA 2004 UU1LSDAAH32718636 B -43 -CGB 915 716 

4. DACIA   LSDAA 2004 UU1LSDAAH32718637 B -44 -CGB 915 753 
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5 DACIA   LSDAA 2004 UU1LSDAAH32718668 B -79 -CGB 915 734 

6. DACIA   LSDAA 2004 UU1LSDAAH32718673 B -87 -CGB 915 743 

7. DACIA   LSDAA 2004 UU1LSDAAH32718678 B -93 -CGB 915 758 

8. DACIA   LSDAA 2004 UU1LSDAAH32718643 B -52 -CGB 915 725 

9. DACIA   LSDAA 2004 UU1LSDAAH32718658 B -68 -CGB 915 735 

10. DACIA   LSDAA 2004 UU1LSDAAH32718659 B -69 -CGB 915 757 

11. DACIA   LSDAA 2004 UU1LSDAAH32718670 B -84 -CGB 915 717 

12. DACIA   LSDAA 2004 UU1LSDAAH32718679 B -94 -CGB 915 756 

13. DACIA   LSDAA 2004 UU1LSDAAH32718650 B- 60- CGB 915 731 

14. DACIA   LSDAA 2004 UU1LSDAAH32718640 B -47 -CGB 915 754 

15. DACIA   LSDAA 2004 UU1LSDAAH32718681 B -96 -CGB 915 727 

16. DACIA   LSDAA 2004 UU1LSDAAH32718665 B -75 -CGB 915 718 

17. DACIA   LSDAA 2004 UU1LSDAAH32718631 B -32 -CLB 915 751 

18. LOGAN 2004 UU1LSDABH32862531 B -05 -CPU 919 969 

19. DACIA      1310 L 1999 UU1R11711X2898903 B -64 -DIR 900 192 

20. DACIA FURGON 2005 UU1D4F7676A484933 B -46 -JSZ 919 709 

21. FORD MONDEO 1997 WFOFDXGBBVGD39575 B -30 -VMR 500 176 

22. DAEWOO NUBIRA 

NNmnNUNUBIRAN

UBIRA 

1998 UU6JF696DWDOOOO26 B -96 -VPG 500 182 

23. DAEWOO NUBIRA 1998 UU6JF696DWDOOO025 B -02 -VPG 500 183 

24. DAEWOO NUBIRA 1998 UU6JF696DWDOOOO47 B -98 -VPG 500 184 

25. DAEWOO NUBIRA 2005 UU6JF69615DOO6868 B -99 -VPG 915 764 

26. DAEWOO NUBIRA 2005 UU6JF696DWOOOO25 B -97 -VPG 915 763 

27. SOLENZA 2004 UU1R5A71543405791 B -54 -ERC 918 997 

28. SOLENZA 2004 UU1R5A71543405788 B -57 -ERC 918 996 

29. SOLENZA 2003 UU1R5A71543388651 B -58 -ERC 918 995 

30. SOLENZA 2004 UU1R5A71543408920 B -52 -ERC 918 999 

31. SOLENZA 2003 UU1R5A71543390009 B -53-ERC 918 998 
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32. DACIA      1310 L 2003 UU1R1171143391380 B -37-HKB 919 000 

33. DACIA     1310 L 2003 UU1R1171143391395 B -37 -HKK 919 001 

34. DACIA      1310 L 2003 UU1R1171143391382 B -37 -HKJ 919 002 

35. DACIA      1310 L 1999 UU1R11711X2898828 B -51 -DIR 900 187 

36. SKODA FABIA 2000 TMBMD46Y313167043 B -25 -VWA 911 441 

37. MATIZ 2006 UU6MF48417D098410 B -64 -CGB 916 978 

 

 

p.Şef Serviciu, 

Toni Marius Bratu 

 

 

 

Şef Birou, 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  bbuuggeettuulluuii  ddee  vveenniittuurrii  şşii  cchheellttuuiieellii  ppee  aannuull  22001144    

aall  SS..CC..  CCEETT  GGRRIIVVIIŢŢAA  SS..RR..LL..  

 

   Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 

precum şi Raportul de specialitate nr.156/14.02.2014 întocmit de S.C. CET GRIVIŢA S.R.L.  

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 pentru 

elaborarea actelor normative republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi complectările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ 

teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; 

   Luând în considerare Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.2032/2013 privind aprobarea 

formatului şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia; 

În temeiul art.45, alin.(2), lit. a), art.81, alin. (2), lit. d) şi art.115, alin.(2), 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 bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. CET GRIVIŢA S.R.L., 

conform Anexelor nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul sectorului 1, S.C. CET GRIVIŢA S.R.L., 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 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      15 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  nnuummiirreeaa  CCoommiissiieeii  ppeennttrruu  nneeggoocciieerreeaa  ccllaauuzzeelloorr  uunnuuii  ccoonnttrraacctt  ddee  îînncchhiirriieerree  ccuu  

pprroopprriieettaarriiii  iimmoobbiilluulluuii  ssiittuuaatt  îînn    BBuuccuurreeșșttii,,  SSeeccttoorr  11,,  SSttrr..  BBăănneeaassaa  nnrr..  3399AA,,  îînn  ssuupprraaffaațțăă  ttoottaallăă  

ddee  11661144,,6644  mmpp  ((tteerreenn))  șșii  225588  mmpp  ((ccoonnssttrruuccțțiiee)),,    ppeennttrruu  ddeessffăășșuurraarreeaa  îînn  bbuunnee  ccoonnddiițțiiii  aa  

aaccttiivviittăățțiiii  uunniittăățțiiii  ddee  îînnvvăățțăămmâânntt  pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddee  ssttaatt  --  GGrrăăddiinniițțeeii  ddee  ccooppiiii  nnrr..  228833  

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

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

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

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

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

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

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

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 1/2011 a educaţiei naționale; 

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

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

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 1886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor 

aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art.16, alin.(2) din Legea nr. 10/ 2001 privind 

regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv  în perioada 6 Martie 1945 – 22 Decembrie 

1989, cu modificările și completările ulterioare; 

Văzând Contractul de vânzare de drepturi succesorale litigioase autentificat sub nr. 

345/20.07.2009 la BNP Luana Stancu, prin care doamna Sofia Frank, cetățean german, cu 

domiciliul în Muhlfeldweg 2, 85748 Garching, Germania (prin mandatar Irina Mihaela Maria Frank, 

conform procurii având număr de legalizare traducere 602/12.01.2005) și Irina Mihaela Maria Frank, 

cetățean german, domiciliată în Nuits Saint Georges, 30 Rue des Seuillets, Franța, în calitate de 

vânzători, au vândut definitiv și irevocabil domnului Deaconescu Ion, cetățean român, cu domiciliul 

în București, strada Pictor Octav Băncilă nr. 7, sector 6, posesor al C.I. seria RR nr. 451472, CNP 

1370806400141, în calitate de cumpărător, cota parte de 20% din drepturile succesorale litigioase 

ce li se cuvin în calitate de moștenitoare ale lui Frank Karl Ernst, asupra imobilului compus din teren 

și construcțiile aferente, cu destinația de grădiniță. Prin acest contract părțile au convenit “în mod 
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espres că prin excepție, terenul aferent construcțiilor se va restitui integral pe numele cesionarului, 

dispoziția de restituire aferentă suprafeței de teren restituite urmând a fi emisă pe numele 

cesionarului”; 

În baza Dispoziției nr. 15778/27.03.2012 a Primarului General al Municipiului București, 

imobilul  situat în București, Sector 1, Str. Băneasa nr. 39A, în suprafață totală de 1614,64 mp 

(teren) și 258 mp (construcție),  imobil unde funcționează Grădința de copii nr. 28, comasată cu 

Grădinița de copii nr. 121, care reprezintă cota aferentă din terenul în suprafață de 2.386,00 mp, 

pentru care a fost dispusă restituirea în natură conform prevederilor dispoziției, astfel cum a fost 

identificat  prin Raportul de expertiză topografică întocmit de expert Burciu Constantin;  

Luând în considerare Protocolul de predare-primire nr. 6816/04.12.2013, încheiat între 

Consiliul Local al Sectorului 1 – Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice și domnul Deaconescu Ion, în nume propriu și în calitate de împuternicit al domnului 

Frank Dan George Eugen, conform Procurii autentificată sub nr. 1372/23.07.2012 de BNP “Nedelcu 

şi Asociații”, și al doamnei Frank Sofia, conform Procurii autentificată sub nr. 65/16.05.2012 de BNP 

“Andreea Alexandra Papiniu”; 

Având în vedere Încheierea nr. 4649 din dosarul nr. 4649/27.01.2014 dispusă de ANCPI-

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 1 pentru imobilul cu nr. cadastral 22599 înscris în 

Cartea Funciară 222152, prin care s-a intabulat dreptul de proprietate asupra imobilului situat  în 

București, Sector 1, Str. Băneasa nr. 39A, în suprafață totală măsurată de 1615 mp (teren) și 258,19 

mp (suprafață construită la sol),  în favoarea proprietarilor Deaconescu Ion, Frank Dan George 

Eugen și Frank Sofia; 

În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a, art.80, art.81 şi art.115, alin.(1), lit.b) din 

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

Art.1. Se numește Comisia pentru negocierea clauzelor unui contract de închiriere cu 

proprietarii imobilului situat în în București, Sector 1, Str. Băneasa nr. 39A, în suprafață totală de 

1614,64 mp (teren) și 258 mp (construcție), pentru desfășurarea în bune condiții a activității unității 

de învățământ preuniversitar de stat - Grădiniței de copii nr. 283, comisie ce va fi alcătuită din: 

- Paul Olteanu  - consilier local; 

- Doru Iamandi  - consilier local; 
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- Nicoleta Stancu  - consilier local; 

- Florica Vîrlan - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

- Dinu Reli Claudia -  reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

- Mary – Janne Iordache - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

 

Art.2. La finalul negocierilor, în raport de rezultatul acestora, Contractul de închiriere va fi 

înaintat spre aprobare Consiliului Local Sector 1. 

 

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

Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiei menţionată la art.1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 27.02.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:      16 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  șșii  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee    oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  aallee  

aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee,,  pprreeccuumm  șșii  aallee  iinnssttiittuuțțiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  

SSeeccttoorruulluuii  11  

 

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

de către Direcţia Juridică şi Resurse Umane; 

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

soluţionării proceselor, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

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

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

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

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

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare; 
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 Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 103/2013 privind 

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

cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  

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

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

aparatului de specialitate precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local și prevederile 

Hotărârii Consiliului Local nr. 03 din 30.01.2014 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de 

specialitate precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local ; 

Pentru a asigura flexibilitate şi reacţie rapidă la normativul de personal stabilit pentru anul 

2014, în funcţie de realitatea concretă în cadrul subunităţii administrativ teritorială Sector 1; 

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

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

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

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

către cetăţean şi nevoile acestuia; 

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

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

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

activităţii  instituțiilor publice de interes local etc.;  

Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

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

reglementarea cadrului structurilor organizatorice; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

Art.2. (1) Numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate este de 322, din care numărul 

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

95. 

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

primar, viceprimar, secretar al sectorului 1 şi administratorul public.  
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(3) Personalul aparatului de specialitate este format din funcţionari publici cu funcții publice 

generale sau specifice şi  din personal contractual. 

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

prevederilor legale. 

(5) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului se stabilesc prin fișa postului, potrivit legii.   

 Art.3. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Prevederile Anexei nr. 4, a Hotărârii Consiliului Local nr. 195/27.09.2012 – Regulamentul 

privind organizarea și funcționarea Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la 

nivelul Sectorului1 al Municipiului București rămân nemodificate.   

 Art.5. Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură 

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

reglementate de legislaţia în vigoare.  

 Art.6. Prevederile prezentei hotărâri întră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

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

specialitate, Regulamentului de organizare și funcționare - Anexa nr. 3 îşi încetează valabilitatea de 

la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art.7. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia 

Juridică şi Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului sectorului 1 şi Serviciul 

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

 

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

data de 27.02.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:      17 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  pprreevveeddeerriilloorr  AAccoorrdduulluuii  ccoolleeccttiivv  ddee  mmuunnccăă  şşii  aallee  CCoonnttrraaccttuulluuii  ccoolleeccttiivv  ddee  

mmuunnccăă  îînncchheeiiaattee  llaa  nniivveelluull  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  şşii  îîmmppuutteerrnniicciirreeaa    

DDiirreeccttoorruulluuii  GGeenneerraall  aall  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11,,  aa  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  ffuunnccţţiioonnaarriilloorr  ppuubblliiccii  

şşii  aa  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  ppeerrssoonnaalluulluuii  ccoonnttrraaccttuuaall  aaii  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11    

ddee  aa  sseemmnnaa  AAccoorrdduull  ccoolleeccttiivv  ddee  mmuunnccăă,,  rreessppeeccttiivv  CCoonnttrraaccttuull  ccoolleeccttiivv  ddee  mmuunnccăă  

 

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

întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1;  

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare;  

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 

republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;  

Văzând prevederile art.67 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind Regulamentul – 

cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;  

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.833/2007 privind normele de 

organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
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stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

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

Poliţiei Locale a Sectorului 1;  

Ținând seama de Procesul verbal privind negocierea Acordului colectiv de muncă la nivelul 

Poliției Locale a Sectorului 1, respectiv Procesul verbal privind negocierea Contractului colectiv de 

muncă la nivelul Poliției Locale a Sectorului 1, încheiate în data de 07.02.2014; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

muncă la nivelul Poliţiei Locale a Sectorului 1. 

 (2). Se împuterniceşte Directorul General al Poliţiei Locale a Sectorului 1, reprezentanţii 

funcţionarilor publici şi reprezentanţii personalului contractual ai Poliţiei Locale a Sectorului 1, să 

semneze Acordul colectiv de muncă şi Contractul colectiv de muncă, conform Anexei nr. 1 şi Anexei 

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

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

cheltuieli aprobat anual potrivit legii. 

 Art. 2. (1). Prevederile Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de muncă, 

aprobate potrivit prezentei hotărâri se aplică de la data de 01 martie 2014, respectiv de la data 

înregistrării la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București. 

 (2). La datele prevăzute la alin. (1) Acordul colectiv de muncă şi Contractul colectiv de muncă 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/28.02.2013 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 Art. 3. (1) Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare orginale, din care un exemplar 

pentru Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti. 
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(2) Anexa nr.1 la prezenta hotărâre a fost redactată în 2 exemplare originale. 

(3) Anexa nr.2  la prezenta hotărâre a fost redactată în 4 exemplare originale. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Poliţia Locală a Sectorului 1, Direcţia 

Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul 

Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 27.02.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      18 

 Data:   27.02.2014  



67 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcţii al   

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

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

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

sectorului 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;  

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

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Avizul nr. 2717/2014 emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 

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

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 27.02.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      19 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  ccooooppeerrăărriiii    CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  pprriinn    

DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  ccuu    

FFuunnddaaţţiiaa  HHeeaalltthh  AAIIDD  RRoommâânniiaa,,  îînn  vveeddeerreeaa  ddeerruullăărriiii  ppaarrtteenneerriiaattuulluuii    

„„ÎÎnnggrriijjiirree  ddee  ttiipp  ffaammiilliiaall  aa  ccooppiiiilloorr  şşii  ttiinneerriilloorr  pprrootteejjaaţţii  pprriinn  mmăăssuurraa  ddee  ppllaassaammeenntt  aa    

CC..PP..CC  SSeeccttoorr  11  llaa  FFuunnddaaţţiiaa  HHeeaalltthh  AAIIDD  RRoommâânniiaa””  

 

 

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

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

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

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

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

drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile  Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale; 

Văzând prevderile Hotărârii Guvernului României 1434/2004 privind atribuţiile şi 

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere solicitarea Fundaţiei Health AID România privind continuarea 

parteneriatului înregistrată sub nr. 8/16.01.2014, precum şi Raportul de activitate asupra activităţii 

desfăşurate; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1.  Se aprobă continuarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 a municipiului 

Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia 

Health AID România, în vederea derulării Parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor 

protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România”. 
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 Art.2.  Pentru punerea în aplicare a art. 1, Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 şi Fundaţia Health AID România vor 

încheia Convenţie de colaborare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3. În sensul art.2, se mandatează Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti să 

semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de colaborare 

menţionată la art.2. 

Art.4. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sectorul 1, Fundaţia Health AID România 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 27.02.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      20 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  nnrr..  119900//2288..1111..22001133  pprriivviinndd  

aapprroobbaarreeaa  ccooffiinnaannţţăărriiii,,  îînn  vveeddeerreeaa  iimmpplleemmeennttăărriiii  ddee  ccăăttrree  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  

SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11,,  aa  PPrrooiieeccttuulluuii  „„HHEEII  IInntteerr--PPrrooffeessssiioonnaall  MMoodduullee  ––  

  ccoo--ccrreeaatteedd  bbyy  mmaarrggiinnaalliizzeedd  yyoouutthh,,  pprraaccttiittiioonneerrss  aanndd  ssttuuddeennttss””,,  

ppeennttrruu  oo  ppeerriiooaaddăă  ddee  2244  lluunnii  

 

 

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

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

Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

 Ţinând seama  Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 190/28.11.2013 privind aprobarea cofinanţării, 

în vederea implementării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, a Proiectului „HEI Inter-Professional Module - co-created by marginalized youth, 

practitioners and students”, pentru o perioadă de 24 luni; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL  SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 190/28.11.2013, astfel: 
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Art.1, alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„Bugetul total al Proiectului este de 12.464 EUR (costuri pentru deplasări 5.682 EUR, 

costuri cu personalul 6.782 EUR) din care 2.373 EUR reprezintă cofinanţarea Consiliului Local 

al Sectorului 1 Bucureşti, constând în raportarea salariilor pentru personalul proiectului- 

manager proiect, economist, experţi”. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 190/28.11.2013 rămân 

nemodificate. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 27.02.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      21 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul structurilor  

de tip rezidenţial, centrele de zi (tip creşă) şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1  

 

 

 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. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi 

tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile  Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare  prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se stabileşte costul mediul lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul structurilor de tip 

rezidenţial, centrele de zi (tip creşă) şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, după cum urmează: 
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a) pentru componenta tip centru de plasament, inclusiv centru maternal: costul mediu 

lunar de întreţinere/copil protejat este stabilit la suma de 2.851 lei; 

b) pentru componenta centru de zi (tip creşă): costul mediu lunar de întreţinere/copil 

protejat este stabilit la suma de 1.020 lei; 

c) pentru casele de tip familial: costul mediul lunar de întreţinere/copil protejat este 

stabilit la suma de 3.593 lei; 

d) pentru copilul protejat la asistent maternal profesionist, angajat al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1: costul mediu lunar de 

întreţinere/copil protejat este stabilit la suma de  1.991 lei. 

 

Art.2. Pe baza costului mediul lunar de întreţinere/copil protejat astfel cum este stabilit la 

art.1 din prezenta hotărâre, se decontează cheltuielile efectuate de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru serviciile sociale oferite.  

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 27.02.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      22 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul 

 centrelor de îngrijire şi asistare din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  

şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

 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 şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 268/2007 privind normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare şi prevederile Legii nr. 292/2011  a asistenţei sociale; 

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

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar pe baza căruia se face 

decontarea cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul centrelor de îngrijire şi asistare  din 

structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 la suma de 3790 lei. 
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Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 27.02.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      23 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul 

 Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

 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 şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 268/2007 privind normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare şi prevederile Legii nr. 292/2011  a asistenţei sociale; 

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

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar pe baza căruia se face 

decontarea cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul Centrului de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 la suma de 3.862  lei. 
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Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 27.02.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      24 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor 

şi a costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia 

lunară de întreţinere în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social 

de Servicii Odăi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 

 

 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. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile  Hotărârii Guvernului României nr. 1021/2000 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru 

persoanele vârstnice; 

 Luând în considerare şi prevederile Legii nr. 292/2011  a asistenţei sociale; 

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

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se stabileşte costul mediul lunar de întreţinere/beneficiar şi costul mediu lunar de 

întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul 
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Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social de Servicii Odăi din structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, astfel: 

 

a) pentru Complexul Social de Servicii Străuleşti: 

- costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la 

suma de 2.627 lei; 

- costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia 

lunară de întreţinere este stabilit la suma de 841 lei. 

 

b) pentru Complexul Social de Servicii Odăi: 

- costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la 

suma de 2.601 lei; 

- costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia 

lunară de întreţinere este stabilit la suma de 886 lei. 

 

c) pentru componenta de protecţie în regim de urgenţă din cadrul Complexului 

Social de Servicii Odăi: 

- costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la 

suma de 976 lei. 

 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 27.02.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      25 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ttrraannssmmiitteerreeaa    ddrreeppttuulluuii  ddee  ffoolloossiinnţţăă  ggrraattuuiittăă  aassuupprraa  uunnoorr  ssppaaţţiiii  ddiinn  iinncciinnttaa    

CCoommpplleexxuulluuii  MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall  CCaarraaiimmaann  îînn  ffaavvooaarreeaa    

DDiirreeccţţiieeii  ddee  SSăănnăăttaattee  PPuubblliiccăă  aa  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii,,  ppeennttrruu  oo  ppeerriiooaaddăă  ddee  55  aannii  

  

  

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

întocmit de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman; 

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

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

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Văzând dispoziţiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.16/12.02.2008 

privind înfiinţarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, 

ca instituţie publică cu personalitate juridică; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 41/26.02.2009 privind 

transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor spaţii din incinta Complexului Multifuncţional 

Caraiman în favoarea Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 5 

ani; 

Luând în considerare adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti 

nr.245/04.02.2014, înregistrată la Complexul Multifuncţional Caraiman sub nr.226/04.02.202014; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), coroborat cu prevederile art.115, alin.(1), lit.b) şi 

art.124 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. (1) Se  aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Direcţiei de 

Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 5 ani, pentru următoarele spaţii din 

incinta Complexului Multifuncţional Caraiman: 

a) spaţiul în suprafaţă de 14,46 mp, situat la parter, reprezentând camera 10; 

b) spaţiul în suprafaţă de 16,42 mp, situat la parter, reprezentând camera 11; 

c) spaţiul în suprafaţă de 15,55 mp, situat la  parter, reprezentând camera 12, conform 

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

 

(2) Spaţiile menţionate la art.1 vor fi folosite în vederea desfăşurării activităţilor Biroului de 

Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile Sector 1, compartiment al Direcţiei de Sănătate 

Publică a Municipiului Bucureşti. 

 

Art.2. Complexul Multifuncţional Caraiman şi Direcţia  de Sănătate Publică a Municipiului 

Bucureşti vor încheia o Convenţie de Colaborare pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1,  Complexul Multifuncţional Caraiman, 

Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti 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 27.02.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      26 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  eeffeeccttuuaarreeaa  ddee  aaccttee  tteerraappeeuuttiiccee  ssttoommaattoollooggiiccee  ggrraattuuiittee  ddee  ccăăttrree  

  CCoommpplleexxuull  MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall  CCaarraaiimmaann  

 

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

întocmit de către Complexul 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 și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială;  

Văzând prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap- Capitolul II- Secţiunea 1- Sănătate şi recuperare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind 

înfiinţarea în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca 

instituţie publică cu personalitate juridică; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.171/30.05.2008 cu privire la efectuarea 

de acte terapeutice stomatologice gratuite, în regim de coplată şi cu plată integrală de către 

Complexul Multifuncţional Caraiman, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

245/24.07.2008 privind modificarea Anexelor nr.2 şi 3 din Hotărârea  Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.171/30.05.2008 cu privire la efectuarea de acte terapeutice stomatologice, în regim de coplată şi 

cu plată integrală, de către Complexul Multifuncţional Caraiman,  Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1  nr.64/25.03.2010 privind modificarea Anexelor nr.1-3 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului  1 nr.171/30.05.2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 
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nr.245/24.07.2008 cu privire la efectuarea de acte terapeutice stomatologice, în regim de coplată şi 

cu plată integrală, de către Complexul Multifuncțional Caraiman şi Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.275/20.12.2012 cu privire la efectuarea de acte terapeutice stomatologice, în regim 

de coplată şi cu plată integrală, de către Complexul Multifuncțional Caraiman; 

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

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

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite de către Complexul 

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

hotărâre. 

Art.2. Celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind efectuarea de acte 

terapeutice stomatologice gratuit, în regim de coplată şi cu plată integrală ale Complexului 

Multifuncţional Caraiman Multifuncţional îşi vor înceta aplicabilitatea începând cu data prezentei 

hotărâri.  

Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, 

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

Locale 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 27.02.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      27 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  ffiinnaannţţăărriiii  ddee  ccăăttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11,,  

  pprriinn  CCoommpplleexxuull    MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall  CCaarraaiimmaann  aa  PPrrooiieeccttuulluuii  ““OO  AAllttăă  ŞŞaannssăă””,,    

  îînn  ppaarrtteenneerriiaatt  ccuu  FFuunnddaaţţiiaa  CCrruucceeaa  AAllbb  GGaallbbeennãã  ppeennttrruu  ppeerriiooaaddaa  mmaarrttiiee  22001144--ffeebbrruuaarriiee  22001155  

 

 

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

specialitate întocmit de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman; 

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 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; 

Luând în considerare prevederile art.42, alin.4, art.96, alin.2, art.112, alin.3), lit. f, p, q, 

art.140, alin.1), lit.a) din Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.68/2003 privind serviciile 

sociale, modificată şi completatã prin Ordonanţa Guvernului României  86/2004; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.86/26.04.2005 

privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Sector 1, cu asociaţii şi fundaţii, în vederea finanţării şi 

realizării în comun a serviciilor comunitare de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, în 

conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 şi art.2 din Hotărârea Guvernului României  

nr.1153/2001; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.350/18.11.2004 

privind aprobarea implementarii Proiectului “O Altă Şansă”, ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 

nr.122/27.04.2006 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului  “O Altă Şansă”, 

implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în 

parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenã, pentru perioada februarie 2006-februarie 2007, ale 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 72/29.03.2007 privind aprobarea continuării finanţării de 

către Consiliul Local Sector 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 a Proiectului  “O Altă Şansă”, implementat de către Direcţia Generalã de Asistenţă Socială 
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şi Protecţia Copilului Sector 1 în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada 

martie 2007 -  februarie 2008, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.84/27.03,2008 privind 

aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul  Multifuncţional 

Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru 

perioada martie 2008-februarie 2009 şi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.40/03.02.2009 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin 

Complexul  Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea 

Alb Galbenă, pentru perioada martie 2009-februarie 2010; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.63/25.03.2010 privind 

aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul  Multifuncţional 

Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru 

perioada martie 2010-februarie 2011, a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.20/28.02.2011 

privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul  

Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă”, în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb 

Galbenă, pentru perioada martie 2011-februarie 2012, a  Hotărârii Consiliului Local Sector 1  

nr.52/28.03.2012 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin 

Complexul  Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansã”, în parteneriat cu Fundaţia Crucea 

Alb Galbenă, pentru perioada martie 2012-februarie 2013 şi a Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.37/28.02.2013 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 

1, prin Complexul  Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia 

Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2013-februarie 2014; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.16/12.02.2008 privind înfiinţarea în 

subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică 

cu personalitate juridică; 

Luând în considerare cererea Fundaţiei Crucea Alb Galbenă nr.315/14.02.2014, înregistrată 

la Complexul Multifuncţional Caraiman; 

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

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

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se aprobă continuarea finanţării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin 

Complexul Multifuncţional Caraiman, a Proiectului “O Altă Şansă”, în parteneriat cu Fundaţia Crucea 

Alb Galbenă, pentru perioada martie 2014-februarie 2015. 

Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, 

Fundaţia Crucea Alb Galbenă 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 27.02.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      28 

 Data:   27.02.2014  
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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.4/24.02.2014 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi 

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

Local al sectorului 1, avizele  nr. 19/22/06.11.2013, 19/17/06.11.2013, 2/5/22.01.2014, 

3/31/19.02.2014, 3/19/19.02.2014, 3/22/19.02.2014, 3/23/19.02.2014, 3/15/19.02.2014, 

3/17/19.02.2014, 3/18/19.02.2014, 3/27/19.02.2014 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 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;  

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

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

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

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 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 in  Anexa nr.1, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre şi conţine  11 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 27.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      29 

 Data:   27.02.2014  
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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  ŞŞccoolliiii  PPrriimmaarree  SSmmaarrtt  KKiiddss,,    

ssiittuuaattăă  îînn  SSttrr..  CCoonnssttaannttiinn  DDoobbrrooggeeaannuu  GGhheerreeaa  nnrr..2222AA,,    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.5/31.01.2013  privind 

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

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

anul 2013-2014; 

Având în vedere adresa Şcolii Primare Smart Kids nr. 201/20.02.2013, înregistrată la 

Sectorul 1 al municipiului București sub nr. 4923/21.02.2014; 

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 : 
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Art.1.  Se numește domnul Constantin Bortă reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1  

în Consiliul de administrație al Şcolii Primare Smart Kids, situată în str. Constantin Dobrogeanu 

Gherea nr.22A, sector 1, București.  

Art.2. Primarul Sectorului 1,  persoana nominalizată la art.1, Şcoala Primară Smart Kids  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 27.02.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      30 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  116688//3311..1100..22001133  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; 

Luând în considerare 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;  

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.168/31.10.2013  privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 privind numirea 
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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) 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  

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE:: 

 

Art.1. Se înlocuieşte doamna Nicoleta Florentina Miu cu doamna Raluca Barbu în Consiliul 

de Administraţie  şi în Comisia  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Colegiul Tehnic de 

Arhitectură și Lucrări Publice ”Ioan N. Socolescu”. 

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, 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 27.02.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      31 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  226600//0077..1122..22001122  ppeennttrruu  

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

ppeennttrruu  aannuull  22001133--22001144  

 

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

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

de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

Ţinând seama de prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3032/24.01.2014 

privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Europeană 

Bucureşti; 

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 Şcolii Europene Bucureşti nr. 3419/17.02.2014 înregistrată la sediul 

Primăriei Sectorului 1 cu nr. 4135/17.02.2014 prin care se solicită schimbarea denumirii unităţii de 

învăţământ în Liceul Teoretic „Şcoala Europeană Bucureşti”; 

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: 
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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. 

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

din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  

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

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 27.02.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      32 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

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

119966//2288..1111..22001133  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  rreeţţeelleeii  şşccoollaarree  ddee  ssttaatt  şşii  ppaarrttiiccuullaarree  ppee  rraazzaa  sseeccttoorruulluuii  11  aall  

mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  ppeennttrruu  aannuull  22001144--22001155  

  

  

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

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

de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

Ţinând seama de prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3032/24.01.2014 

privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Europeană 

Bucureşti; 

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

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

municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 209/16.12.2013 pentru modificarea şi 

completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru 

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

anul 2013-2014; 

Având în vedere adresa Şcolii Europene Bucureşti nr. 3419/17.02.2014 înregistrată la sediul 

Primăriei Sectorului 1 cu nr. 4135/17.02.2014 prin care se solicită schimbarea denumirii unităţii de 

învăţământ în Liceul Teoretic „Şcoala Europeană Bucureşti”; 

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: 
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Art.1. Se modifică pct. 23 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 

 

23. Liceul Teoretic „Şcoala 

Europeană Bucureşti” 
1 

PRI, GIM, 

LIC. TEO 
Str. Băiculeşti nr. 33 

 

Art.2. Pct. 42 al Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 

se abrogă. 

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

rămân nemodificate. 

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare după obţinerea „avizului conform” 

din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  

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

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 27.02.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      33 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/29.06.2012 privind 

transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea  

Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 a spaţiului cu altă destinaţie,  

în suprafaţă de 2.550,46 m.p., situat în Piaţa Amzei nr. 13, sector 1  

 

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

specialitate întocmit de  Direcţia Utilităţi Publice;  

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

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

Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/29.06.2012 

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al   Sectorului 1 în administarea Direcţiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 a spaţiului cu altă destinaţie, în suprafaţă de 

2.550,46 m.p., situat în Piaţa Amzei nr. 13, sector 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art.1. Titlul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/29.06.2012 se modifică şi va 

avea următorul conţinut: 

 

„Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în 

administarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 a spaţiului cu altă 

destinaţie, în suprafaţă de 3212,80 m.p. situat în Piaţa Amzei nr. 13, sector 1” 

 

Art.2.  Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/29.06.2012 se modifică şi va 

avea următorul conţinut: 
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„Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în 

administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 a spaţiului cu altă 

destinaţie în suprafaţă de 3212,80 m.p., compus din suprafaţă utilă 2749,01 m.p., suprafaţă 

tehnică 332,72 m.p. şi suprafaţă comună 131,07 m.p., situat în Piaţa Amzei nr. 13, sector 1”.  

 

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/29.06.2012 

rămân nemodificate. 

 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1,  Direcţia 

Investiţii, Direcţia Utilităţi Publice, 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 27.02.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      34 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

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

MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  nnrr..  229933//2255..0066..22000099  pprriivviinndd  rreegglleemmeennttaarreeaa  ssiittuuaaţţiieeii  ccoonnttrraacctteelloorr  ddee  

îînncchhiirriieerree  ppeennttrruu  llooccuuiinnţţeellee  ddiinn  iimmoobbiilluull  ssiittuuaatt  îînn  ssttrr..  MMuunnţţiiii  TTaattrraa  nnrr..1188--2200,,  sseeccttoorr  11,,  ccoonnssttrruuiittee  

ddiinn  ffoonndduurrii  pprroopprriiii  

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice – Compartimentul  Fond Imobiliar; 

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; 

 Potrivit prevederilor 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.293//25.06.2009 

privind reglementarea situaţiei contractelor de închiriere pentru locuinţele din imobilul situat în str. 

Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii, precum şi ale Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 105/08.06.2012 privind prelungirea  contractelor de închiriere pentru 

locuinţele din imobilul situat în str. Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii;  

 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 publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE :  

 

Art.1. Se  modifică şi se completează Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti nr. 293/25.06.2009 privind reglementarea situaţiei contractelor de închiriere 

pentru locuinţele din imobilul situat în str. Munţii Tatra nr. 18-20, sector 1, construite din fonduri 

proprii, conform  Actului adiţional aprobat prin Anexa nr. 1, care face parte integrantă din  prezenta 

hotărâre. 

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

nr.293//25.06.2009  privind reglementarea situaţiei contractelor de închiriere pentru locuinţele din 

imobilul situat în str. Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii, precum şi ale 
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Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105/08.06.2012 privind prelungirea  contractelor de 

închiriere pentru locuinţele din imobilul situat în str. Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din 

fonduri proprii  rămân nemodificate.  

Art.3. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice – Serviciul 

Fond Imobiliar , Firma de Administrare 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 27.02.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      35 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

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

MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  nnrr..  223355//2299..1111..22001100  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  mmooddeelluulluuii  ddee  ccoonnttrraacctt  ––  ccaaddrruu  ddee  

îînncchhiirriieerree  ppeennttrruu  ssuupprraaffeeţţeellee  ccuu  ddeessttiinnaaţţiiaa  ddee  llooccuuiinnţţee  ssoocciiaallee  ssiittuuaattee  iinn  iimmoobbiilleellee  ccoonnssttrruuiittee  

îînn  aannssaammbblluull  OOddăăii  

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice – Compartimentul  Fond Imobiliar; 

 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; 

 Potrivit prevederilor 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. 235/29.11.2010 

privind aprobarea modelului de contract – cadru de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de 

locuinţe sociale situate in imobilele construite în ansamblul Odăi, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 155/30.09.2013 privind modificarea şi completarea  modelului de 

contract – cadru de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe sociale situate in imobilele 

construite în ansamblul Odăi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinţei, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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 publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE :  

 

Art.1. Se modifică şi se completează Anexa nr.1 a Hotărârea Consiliului Local nr. 

235/29.11.2010 privind aprobarea modelului de contract – cadru de închiriere pentru suprafeţele cu 

destinaţia de locuinţe sociale situate in imobilele construite în ansamblul Odăi, conform Actului 

adiţional aprobat prin Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/29.11.2010 

privind aprobarea modelului de contract – cadru de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de 

locuinţe sociale situate in imobilele construite în ansamblul Odăi, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  rămân nemodificate.  

Art.3. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice – Serviciul 

Fond Imobiliar, Firma de Administrare 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 27.02.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      36 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aattrriibbuuiirreeaa  îînn  ffoolloossiinnţţăă  ggrraattuuiittăă  ccăăttrree  IInnssppeeccttoorraattuull  ŞŞccoollaarr  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii    

aa  uunnuuii  ssppaaţţiiuu  îînn  iinncciinnttaa  ŞŞccoolliiii  GGiimmnnaazziiaallee  ““NNiiccoollaaee  TTiittuulleessccuu””  

 

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

raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

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

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

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

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

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

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

ulterioare; 

Ţinând seama de dispoziţiile art. 2146 şi urm. din Codul Civil al României; 

Văzând adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti prin care solicită acordarea 

unui spaţiu în incinta Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu; 

Luând act de adresa Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” nr. 264/04.11.2013 înregistrată la 

Sectorul 1 al municipiului Bucureşti sub nr. 31270/05.11.2013; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  (1) Se aprobă încheierea Contractului de comodat, pe o perioadă de 3 (trei) ani, cu 

posibilitatea de prelungire, în condițiile legii,  între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația 

Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Inspectoratul Școlar 

al Municipiului București, conform contractului din Anexa nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 



105 

 

(2) Contractul de comodat va avea ca obiect folosinţa gratuită a spaţiului în suprafaţă de 

335,22 mp, situat în incinta Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”, spaţiu identificat conform Anexei 

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

 

Art.2. Se mandatează directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 să semneze contractul de comodat având ca obiect spaţiul 

descris la art. 1.  

 

Art.3. Începând cu data prezentei, orice alte prevederi contrare  se abrogă. 

 

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

Sanitare Publice Sector 1, directorul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” 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 27.02.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      37 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  aassoocciieerriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  

ccuu  AAssoocciiaaţţiiaa  ppeennttrruu  SSăănnăăttaattee  şşii  SSppoorrtt  ““MMeennss  SSaannaa””,,    îînn  vveeddeerreeaa  rreeaalliizzăărriiii    

PPrrooiieeccttuulluuii  ssoocciiaall  ––  ccuullttuurraall  ““CCiittiiuuss,,  AAllttiiuuss,,  FFoorrttiiuuss””  

  

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

specialitate întocmit de Serviciul de Imagine, Cultură, Presă şi Informatică; 

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

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

Sectorului 1; 

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

elaborarea actelor normative republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Adresa Asociaţiei pentru Sănătate şi Sport “Mens Sana”, înregistrată la Sectorul 1 al 

municipiului Bucureşti sub nr. 5339/25.02.2014; 

În temeiul art.45, şi art.81, alin.(2), lit q) şi art.115, alin.(2), 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 asocierea Consiliului Local al Sectorului 1 cu Asociaţia pentru Sănătate şi 

Sport “Mens Sana”,  în vederea realizării Proiectului  social – cultural “Citius, Altius, Fortius”, destinat 

promovării unui stil de viaţă sănătos în rândul populaţiei şcolare din Sectorul 1 şi încurajării 

interesului elevilor pentru activităţi extraşcolare prin practicarea sportului în cadrul unei competiţii. 

Art.2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare de la data obţinerii acordului Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti 
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Art.3. Primarul Sectorului 1, Serviciul Imagine, Cultura, Presă şi Informatică, 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 27.02.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      38 

 Data:   27.02.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

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.(1), 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 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 

din prezenta hotarâre. 

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 26.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:      39 

 Data:    26.03.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea efectuării unui audit de eficiență energetică la nivelul sectorului 1 al 

municipiului București  

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Utilităţi Publice; 

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale; 

Conform Hotărârii Guvernului României nr. 638/2007 privind deschiderea integrală a pieței 

de energie electrică și de gaze naturale, precum și Hotărârii Guvernului României  nr. 1007/2004 

pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a energiei electrice la consumatori; 

Ținând cont de: 

Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2009 pentru 

aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2013 pentru 

aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor la clienţii finali care nu uzează de dreptul 

de eligibilitate; 

 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 aprobă efectuarea unui audit de eficiență energetică în vederea identificării 

posibilităților de reducere a costurilor și consumului de energie electrică. 
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Art.2. (1) Sectorul 1 al municipiului București va întocmi auditul menționat la art. 1 pentru 

toate imobilele aflate în administrarea sa directă, cât și pentru imobilele aflate în 

administrarea/proprietatea instituțiilor publice cu personalitate juridică aflate în subordinea sa. 

 (2) Concluziile auditului efectuat vor fi înaintate Primarului Sectorului 1. 

 

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

Local al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Juridică și Resurse Umane, 

Direcția Investiții, Direcția 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 26.03.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:      40 

 Data:    26.03.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale  

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; 

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

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

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

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

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

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

ulterioare; 

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

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

municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015; 

Având în vedere adresa Colegiului Tehnic Mecanic „Grivița” nr. 3799/10.12.2013 înregistrate 

la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 34416/10.12.2013 prin care se solicită schimbarea denumirii 

unității de învățământ în Colegiul Tehnic „Ion Mihalache”; 

Luând act de adresa Primăriei Municipiului București – Direcția Generală Dezvoltare și 

Investiții – Direcția Cultură, Sport, Turism – Biroul Educație Sport nr. 08/14.02.2014; 

Ținând seama de adresa Școlii Postliceale Sanitare nr. 62/04.02.2014 înregistrate la sediul 

Primăriei Sectorului 1 cu nr. 2993/05.02.2014 prin care solicită introducerea unității de învățământ 

„Școala Postliceală Sanitară – Centrul de Studii Europene București” în rețeaua unităților de 

învățământ particular pentru anul 2014-2015; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se modifică pct. 66 al Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

196/28.11.2013, după cum urmează: 
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Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii 

de învăţământ 

 

Sector 

 

Nivelul 

şcolarizat 

 

Adresa 

 

 

Nr. telefon 

 

66. 
Colegiul Tehnic "Ion 

Mihalache" 
1 

COL TEH,  

LIC VOC 

Calea Griviţei  

nr. 363 

 

021.224.07.70 

021.224.06.05 

 

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

196/28.11.2013, în sensul că după pct. 49 se introduce pct. 50 cu următorul conţinut: 

 

 

Nr. crt. 

 

Denumirea unităţii de 

învăţământ 

 

Sector 

 

Nivelul 

şcolarizat 

 

Adresa 

 

 

50. 

Școala Postliceală Sanitară 

„Centrul de Studii Europene 

București” 

1 POS 
B-dul Iancu de 

Hunedoara  nr. 27 

 

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

rămân nemodificate. 

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare după obţinerea „avizului conform” 

din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  

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

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.03.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       41 

 Data:    26.03.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  9900//1188..0066..22001133  pprriivviinndd  

aattrriibbuuiirreeaa  îînn  ffoolloossiinnțțăă  ggrraattuuiittăă  aa  uunnuuii  bbuunn  iimmoobbiill  IInnssttiittuuțțiieeii  PPrreeffeeccttuulluuii  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeșșttii  ––  

SSeerrvviicciiuull  PPuubblliicc  CCoommuunniittaarr  ppeennttrruu  EElliibbeerraarreeaa  șșii  EEvviiddeennțțaa  PPaașșaappooaarrtteelloorr  SSiimmppllee  

 

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

specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013 

privind atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil Instituției Prefectului Municipiului București – 

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple; 

Luând act de adresa Instituției Prefectului Municipiului București înregistrate la sediul 

Primăriei Sectorului 1 cu nr. 6358/05.03.2014; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art.1. Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013 se modifică şi va 

avea următorul conţinut: 

 

„Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către Serviciul Public Comunitar pentru  

Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple din subordinea Instituției Prefectului Municipiului 

București a unui spațiu în suprafaţă de 224,73 mp, compus din suprafaţă utilă 200,47 m.p., 

suprafaţă tehnică 24,26 m.p., situat la etajul doi în imobilul din Piaţa Amzei nr. 13, sector 1, 

spațiu identificat potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.  
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Art.2. Se aprobă actul adițional la contractul de comodat încheiat între Consiliul Local al 

Sectorului 1 și Instituția Prefectului Municipiului București – Serviciul Public Comunitar pentru  

Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple, conform Anexei nr. 1 a prezentei hotărâri. 

 

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

Local al Sectorului 1 actul adițional menționat la art. 2. 

 

Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013 

rămân nemodificate. 

 

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

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

 

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

data de 26.03.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       42 

 Data:    26.03.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa    OOrrggaanniiggrraammeeii,,  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  şşii    

RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  aallee  CCoommpplleexxuulluuii  MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall  CCaarraaiimmaann  

 

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

către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman, precum şi Raportul de 

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

sectorului 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1086/2013 pentru 

aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind 

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

cheltuielilor publice; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în 

subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică 

cu personalitate juridică; 

Văzând Avizul nr. 8734/2014, emis de Agenţia Naţională a Funţionarilor Publici; 

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

115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 



116 

 

Art.1. Se aprobă  Organigrama Complexului Multifuncţional Caraiman, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Se aprobă  Statul de funcţii al Complexului Multifuncţional Caraiman, conform Anexei 

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

 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Complexului Multifuncţional 

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

 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, 

Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 şi 

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

 

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

data de 26.03.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       43 

 Data:    26.03.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii    

aall  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  DDoommeenniiuulluuii  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  11    

 

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

Administraţia Domeniului Public Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei  Juridice şi 

Resurse Umane din cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

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 privind salarizarea unitară a personalului 

platit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile din Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

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

stabilirea unor măsuri financiare; 

În 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;   

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1.   Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform 

Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.2. Celelalte prevederi Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 112/25.07.2013 

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

Administraţiei Domeniului Public Sector 1 îşi păstrează valabilitatea.  

 

Art.3.  Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Juridică şi 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul 

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

 

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

data de 26.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       44 

 Data:    26.03.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

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

funcţionare ale  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

  

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

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

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

Sectorului 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând şi prevederile Legii nr. 284/2010-Legea-cadru privind salarizarea unitară a 

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

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

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

 

 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de 

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

hotărâre. 

 

 Art.4. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.03.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       45 

 Data:    26.03.2014  



121 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ddeessffăăşşuurrăărriiii  eevveenniimmeennttuulluuii  ““PPrriieetteennuull  mmeeuu  ddee  aallttăă  eettnniiee””,,      

eeffeeccttuuaattăă  ccuu  ooccaazziiaa  zziilleeii  iinntteerrnnaaţţiioonnaallee  aa  rroommiilloorr    

 

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 Hotărârii Guvernului României nr.430/2001 privind Strategia 

pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu ale  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 desfăşurarea evenimentului “Prietenul meu de altă etnie”  în data de 

08.04.2014 ,  conform Anexei nr.1,  care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cheltuielile ocazionate de desfăşurarea acestei activităţi se suportă din bugetul Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Audienţe şi 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       46 

 Data:    26.03.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  iimmpplleemmeennttaarreeaa  PPrrooiieeccttuulluuii  „„VVaalloorrii  aallee  ccuullttuurriiii  uunniivveerrssaallee,,  CCeettaatteeaa  SSiigghhiişşooaarraa””            

 

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

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

Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

drepturilor copilului, republicată; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.430/2001 privind Strategia 

pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă implementarea a Proiectului „Valori ale culturii universale, Cetatea 

Sighişoara”, în perioada 31.05-01.06.2014, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2.  Valoarea totală a proiectului este de 6.726 lei, urmând ca plăţile să se facă  din bugetul 

de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector1 pentru plata ajutoarelor sociale şi de urgenţă.  
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Art.3.  Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Audienţe şi 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       47 

 Data:    26.03.2014 



124 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinniițțiieerriiii  pprroocceedduurriilloorr  lleeggaallee  îînn  vveeddeerreeaa  îînncchhiirriieerriiii  uunnuuii  iimmoobbiill  

nneecceessaarr  ppeennttrruu  ddeessffăășșuurraarreeaa  aaccttiivviittăățțiiii  GGrrăăddiinniițțeeii  ddee  ccooppiiii  șșii  aa  ccllaasseeii  pprreeggăăttiittooaarree  

ddiinn  ccaaddrruull  CCoolleeggiiuulluuii  GGeerrmmaann  GGooeetthhee  

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

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

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

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

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

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

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

 Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 1/2011 a educatiei naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ținând seama de adresa nr. 1899/29.06.2012 a Colegiului German Goethe, înregistrată cu nr. 

4665/29.06.2012 la Registratura  Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1; 

 Luând în considerare adresa Colegiului Național „I.L. Caragiale” nr. 983/28.02.2014, 

înregistrată la Registratura Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 3190/03.03.2014; 

În temeiul art. 45, alin.(3) şi alin.(5), teza a II-a, 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 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

Art.1. Se aprobă închirierea de pe piața liberă a unui imobil necesar pentru desfășurarea 

activității Grădiniței de copii și a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe.   
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Art.2.  (1) Se aprobă constituirea Comisiei de identificare și evaluare a unui imobil necesar 

pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii și a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului 

German Goethe, în următoarea componență: 

 

- Florin Nicolae Andrei Diaconescu - consilier local; 

- Cosmin Marius Fodoroiu - consilier local; 

- Ana Luiza Zvirid - consilier local; 

-  Ionuț Manea - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

- Cătălina Tudorache -  reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

-  Ioana Tudor -  reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

 

(2) Se aprobă constituirea Comisiei de negociere a prețului şi condiţiilor de închiriere a unui 

imobil necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii și a clasei pregătitoare din cadrul 

Colegiului German Goethe, în următoarea componență: 

 

- Steliana Cristina Dinu - consilier local; 

- Cati Carmen Musceleanu - consilier local; 

- Tănase Stamule - consilier local; 

- Mary – Janne Iordache - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

- Florica Vîrlan -  reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

-  Reli Claudia Dinu -  reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

 

Art.3. Se împuternicește doamna Popa Cristina, Director al Colegiului German Goethe să 

semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de închiriere.  

 

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

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiilor menționate la art. 2, Direcţia Management 

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

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

data de 26.03.2014.  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       48 

 Data:    26.03.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 271/22.12.2010 privind 

aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1 – Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice Sector 1 

 

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

specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare 

Publice Sector 1; 

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

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

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

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

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

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

În temeiul art.14, art.15 şi art.16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

Potrivit dispozițiilor art.108 și art.112 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu  

modificările și completările ulterioare, în vederea corelării procedurilor de închiriere cu legislația 

actuală; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii 

spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 – Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;  

Avand in vedere prevederile art.36, alin.(2), lit.c) şi alin.(5), lit.a), art.45, alin.(3) şi art.115, 

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

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  
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 Art.1. Se completează art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 271/2010 privind aprobarea 

închirierii spațiilor disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, prin introducerea alin. (2), care va 

avea următorul cuprins:  

 

 “(2) – Procedura de închiriere va fi corelată cu prevederile Legii nr. 1/2011 a educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare.”  

 

 Art.2. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii spațiilor disponibile din incinta unităților 

de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local 

al Sectorului 1 - Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice 

Sector 1, cu referire la prețurile chiriilor, conform Anexei nr.1, care va face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea 

închirierii spațiilor disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 rămân neschimbate.  

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

Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       49 

 Data:    26.03.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HOTĂRÂRE 

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. 6/20.03.2014 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. 5/24/19.03.2014,  2/6/22.01.2014,  3/16/19.02.2014, 

3/24/19.02.2014,  4/20/05.03.2014, 5/29/19.03.2014, 4/24/05.03.2014, 4/25/05.03.2014, 

4/21/05.03.2014,  4/22/05.03.2014,  5/28/19.03.2014, 5/23/19.03.2014, 5/25/19.03.2014, 

5/32/19.03.2014, 5/31/19.03.2014, 4/19/05.03.2014, 5/18/19.03.2014, 18/13/17.10.2013, 

3/20/19.02.2014, 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 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 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, 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 19 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 26.03.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       50 

 Data:    26.03.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

  

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  ppaarrttiicciippaarreeaa  DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  llaa  

PPrrooggrraammuull  ddee  ssttiimmuullaarree  aa  îînnnnooiirriiii  PPaarrccuulluuii  aauuttoo  nnaaţţiioonnaall  

 

 

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

Raportul de specialitate al Direcţiei Generale 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; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în 

active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama şi de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 112/31.08.2000 

pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor 

corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 

364/19.03.2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), ale art.81, alin.(2), lit.f) şi ale 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 casarea autovehiculelor aflate în patrimoniul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, după cum urmează: 

 

nr. crt. tip autovehicul număr înmatriculare 

1 Dacia Papuc B-31-KVB 

2 Dacia Double  B-32-YSS 

3 Dacia B  B-33-UAM 

 

Art.2. Se aprobă participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional. 

Art.3. Cuantumul primei de casare care se va solicita este de 6.500 lei pentru fiecare 

autovehicul. 

Art.4. Se autorizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

să achiziţioneze autovehicule noi şi să facă plăţi din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei, 

reprezentând contribuţia proprie, necesară achiziţionării autovehiculelor noi. 

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

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

prevederile prezentei hotărari. 

 

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

data de 26.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       51 

 Data:    26.03.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoommppoonneennţţeeii  nnoommiinnaallee  aa  CCoommiissiieeii  ddee  EEvvaalluuaarree  aa  PPeerrssooaanneelloorr  AAdduullttee  ccuu  

HHaannddiiccaapp  SSeeccttoorr  11  şşii  aaccoorrddaarreeaa  iinnddeemmnniizzaaţţiieeii  ddee  şşeeddiinnţţăă  

 

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

întocmit  de către Secretarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti; 

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

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

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 430/2008 pentru aprobarea 

Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap; 

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

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

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

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 191/2012 privind aprobarea 

componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 şi 

acordarea indemnizaţiei de şedinţă, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.119/25.07.2013; 

Ţinând seama de avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Varstnice înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub 

nr.13982/26.03.2014; 

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

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

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Sector 1, astfel: 

 

Preşedinte: dr. Nicoleta Cristina Israil, medic specialist medicină de familie; 

Membri:   dr. Ulican Mihaela, medic medicină de familie, propus de Direcţia de Sănătate 

Publică a municipiului Bucureşti; 

                    Diana Amza, reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care 

desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap - Fundaţia Estuar; 

                    Cojocaru Doina, psiholog - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1; 

                    Camelia Voicicovschi, asistent social - Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1. 

 

Art.2. Se aprobă acordarea indemnizaţiei de şedinţă pentru preşedinte şi membrii Comisiei, 

echivalentul a 1% din indemnizaţia Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, din bugetul local 

al sectorului 1. 

 

Art.3. La data aprobării prezentei hotărâri se abrogă  orice alte prevederi contrare. 

 

Art.4.   Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 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 26.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       52 

 Data:    26.03.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  aassoocciieerriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  

ccuu  AAssoocciiaaţţiiaa  PPrroo  MMaaggnnaa,,      îînn  vveeddeerreeaa  rreeaalliizzaarriiii  PPrrooiieeccttuulluuii  ““ŞŞccooaallaa  ddee  VVaarrăă  ddee  LLiimmbbaa  

GGeerrmmaannăă” 

 

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

specialitate întocmit de Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi Informatică; 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Văzând adresa Asociaţiei Pro Magna, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub 

nr. 6867/11.03.2014; 

În temeiul art.45, alin.(1) şi art. 81, lit q) 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 asocierea Consiliului Local al Sectorului 1 cu Asociaţia Pro Magna,  în 

vederea realizării Proiectului  “Şcoala de Vară de Limba Germană”, destinat învăţării limbii germane 

şi promovării culturii şi civilizaţiei germane  în rândul tinerilor din Sectorul 1.  

Art.2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare de la data obţinerii acordului Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti. 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi Informatică, 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 26.03.2014.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       53 

 Data:    26.03.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ddeemmaarrăărriiii  ddeemmeerrssuurriilloorr  nneecceessaarree  îînn  vveeddeerreeaa  oobbțțiinneerriiii  ddee  ffoonndduurrii  

nneerraammbbuurrssaabbiillee  ppeennttrruu  lluuccrrăărriillee  ddee  iinnvveessttiițțiiii  aaffeerreennttee  uunniittăățțiilloorr  

ddee  îînnvvăățțăămmâânntt  pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddee  ppee  rraazzaa  SSeeccttoorruulluuii  11  

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

Ţinând seama de Raportul Comisiei 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 şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza Ghidului Solicitantului în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3 – 

“Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 3.4 

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, 

universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar al Sectorului 1 nr.3824/12.03.2014, 

înregistrată la Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Sector 1 sub 

nr.4160/18.03.2014; 

În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(2), art.81, alin.(2), lit.i), 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 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

Art.1. (1) Se aprobă demararea de către Administrația Unităților de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a demersurilor necesare în vederea obținerii de 

fonduri nerambursabile pentru lucrările de investiții aferente unităților de învățământ preuniversitar 

de pe raza Sectorului 1; 
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(2) Procedura vizează Axa prioritară 3 din Programul Operațional Regional 2007 – 

2013 - “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 3.4 

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, 

universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă. 

 

Art.2. Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.03.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       54 

 Data:    26.03.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind adoptarea unor măsuri referitoare la funcţionarea  

S.C. Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1 S.A. 

 

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

specialitate al directorului Direcţiei Juridice şi Resurse Umane; 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.04.2009 privind 

înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al 

Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 21/22.02.2010 prin care 

se aprobă denumirea „S.C. Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1 S.A”, pentru societatea ce va fi 

înfiinţată conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 35/17.01.2010 şi a 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 500/03.12.2009; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 42/06.03.2010 

prin care se aprobă înfiinţarea „S.C. Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1 S.A”; 

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 ia act de raportul consolidat al administratorilor „S.C. Administraţia Fondului 

Imobiliar Sector 1 S.A.”, conform Anexei nr. 1 a prezentei hotărâri. 

Art.2. Se ia act de raportul cenzorilor „S.C. Administraţia Fondului Imobiliar S.A.”, potrivit 

anexei nr. 2 a prezentei hotărâri. 
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Art.3. Se mandatează domnul Alecsandru Diaconescu, ca reprezentant al Consiliului Local 

al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Asociaţilor „S.C. Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1 

S.A.” ca împreună cu reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială 

Sector 1 şi Administraţia Domeniului Public Sector 1 să ţină Adunarea generală ordinară, în termen 

de maximum 30 de zile de la data prezentei hotărâri, cu următoarea ordine de zi: 

a) aprobarea raportului de gestiune al foştilor administratori şi descărcarea acestora de 

gestiune; 

b) aprobarea raportului cenzorilor  

c) să propună şi să aleagă, ca administratori din partea acţionarului majoritar Consiliul Local 

al Sectorului 1, pentru un mandat de patru ani, pe următorii: 

1. domnul Badea Mihail Dragoș ; 

2. domnul Ghinea Marius Cătălin; 

3. doamna Holban Alina Maria; 

d) să propună și să aleagă noii cenzori, mandatul acestora fiind de trei ani. 

e) să aprobe indemnizaţia administratorilor și a cenzorilor, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 113/27.05.2010 prin care se aprobă unele măsuri 

referitoare la funcţionarea „S.C. Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1 S.A.”; 

f) să stabilească persoana responsabilă cu îndeplinirea formalităţilor de înregistrare la Oficiul 

Registrului Comerţului a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Art.4. Persoana mandatată la art. 3 va informa Consiliul Local al Sectorului 1 cu privire la 

îndeplinirea mandatului acordat potrivit prezentei hotărâri de consiliu.  

Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcţia 

Direcţia Juridică și Resurse Umane, domnul Alecsandru Diaconescu 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 26.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       55 

 Data:    26.03.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  221100//1166..1122..22001133    

pprriivviinndd  aattrriibbuuiirreeaa  îînn  ffoolloossiinnţţăă  ggrraattuuiittăă  aa  uunnuuii  bbuunn  iimmoobbiill  ccăăttrree    

UUnniiuunneeaa  AArrttiișșttiilloorr  PPllaassttiiccii  ddiinn  RRoommâânniiaa  

 

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

specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                                                                                

nr. 210/16.12.2013 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Uniunii Artiștilor Plastici 

din România; 

Luând act de adresa Uniunii Artiștilor Plastici din România nr. 508/21.03.2014 înregistrată la 

sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 8344/24.03.2014; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art.1. Art.1, alin.(1) al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/16.12.2013 se 

modifică şi va avea următorul conţinut: 

 

„Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către Uniunea Artiștilor Plastici din România 

a unui spaţiu în suprafaţă de 280,45 mp, compus din suprafaţă utilă 213,84 m.p., suprafaţă 

tehnică 25,88 m.p., suprafață comună 40,73 mp, situat la etajul patru în imobilul din Piaţa 

Amzei nr. 13, spațiu identificat potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre”.  
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Art.2. Se aprobă actul adiţional la contractul de comodat încheiat între Consiliul Local al 

Sectorului 1 și Uniunea Artiștilor Plastici din România, conform Anexei nr. 1 a prezentei hotărâri. 

 

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

Local al Sectorului 1 actul adiţional menționat la art. 2. 

 

Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/16.12.2013 

rămân nemodificate. 

 

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

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

 

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

data de 26.03.2014. 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       56 

 Data:    26.03.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aalleeggeerreeaa  pprreeşşeeddiinntteelluuii  ddee  şşeeddiinnţţăă  

 

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

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

locale din data de  10.06.2012; 

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

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

prin Legea nr.673/2002; 

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

privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.211/16.12.2013 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă;  

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

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

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

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

  

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

data de 26.03.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

SECRETAR 

 

 

Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:       57 

 Data:    26.03.2014  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 pe o perioadă de 3 luni 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2014; 

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

perioadă de 3 luni; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 13092/06.03.2014 prezentat de către Direcţia Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

local Dobrin Nicu să fie desemnat preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost 

consemnată în procesul - verbal al şedinţei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanţa Guvernului României nr. 

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

aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002; 

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

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

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

http://www.ps2.ro/
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  Art.1.  Începând cu data de 31.03.2014 domnul Dobrin Nicu, consilier local al Consiliului Local 

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

  

 Art.2. Cu aceiaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 140/17.12.2013 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

  

 Art.3.   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.14 

Bucureşti, 31.03.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

31.03.2014 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 Planului Unic de Ordine şi Siguranţă Publică 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, 31.03.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Unic de Ordine şi 

Siguranţă Publică al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 13622/10.03.2014 întocmit de către Poliţia Locală 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; 

 - Hotărârea Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti din data 

de 17.02.2014; 

 - Actul Adiţional la Protocolul de Cooperare încheiat între Direcţia Generală de Poliţie a 

Municipiului Bucureşti – Poliţia Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2, înregistrat sub numărul 1724503 

din data de 17.05.2013; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 155/2010 privind poliţia locală, modificată prin Legea nr. 255/2013; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

 - art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului administraţiei şi Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea 

Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 3/2011 privind înfiinţarea la nivelul  Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine publică; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 17/2011 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 33/2013 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 

3/2011 privind înfiinţarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine 

publică;  

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. l) 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 aprobă Planul Unic de Ordine şi Siguranţă Publică al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2014, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  

 Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Comisia locală de ordine 

publică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.3.(1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

DOBRIN NICU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.15 

Bucureşti, 31.03.2014 

 

 

 

 

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

31.03.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 56/2010 privind aprobarea  

cofinanţării şi susţinerea proiectului „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie –  

Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie  - Petricani, astfel cum a fost  

modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 52/2013 

 

 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, 31.03.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 56/2010 privind aprobarea cofinanţării şi susţinerea proiectului„Modernizare străzi cartierul 

Steaua Roşie - Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie  - Petricani, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 52/2013; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 5375/03.02.2014 întocmit de Direcţia Management Proiecte 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. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 

financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

 - 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; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 - Axa Prioritară 1 – 

„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, 1.1. „Planuri integrate de 

dezvoltare urbană”,  sub - domeniul: Centre urbane; 

 - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 

1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de 

intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 56/2010 privind aprobarea cofinanţării şi susţinerea 

proiectului „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – 

Steaua Roşie - Petricani, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 52/2013; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) 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. Articolul 1 al H.C.L. Sector 2 nr. 56/23.04.2010 privind aprobarea cofinanţării şi 

susţinerea proiectului „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din cadrul PIDU 

Plumbuita – Steaua Roşie  - Petricani, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 52/2013, se modifică şi se completează, având următorul conţinut: 

 „Art.1 Se aprobă cofinanţarea proiectului din bugetul general al Sectorului 2, cu suma de 

3.176.554,90 lei, precum şi finanţarea eventualelor cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe 

perioada de implementare a proiectului. 

 Cofinanţarea proiectului constă în: 

 -contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 217.995,58 lei, reprezentând 2% 

din valoare; 

 -costurile neeligibile, în valoare de 344.159,90 lei; 

 -TVA aferentă cheltuielilor proiectului 2.614.399,42 lei.” 

  

 Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 56/2010 privind aprobarea cofinanţării şi 

susţinerea proiectului „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita”, din cadrul PIDU 
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Plumbuita – Steaua Roşie  - Petricani, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 52/2013, rămân aplicabile. 

  

 Art. III. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
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Hotărârea nr.16 

Bucureşti, 31.03.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

31.03.2014 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 utilizarea anuală a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de 

 către agenţii economici pentru amplasarea de "agregate frigorifice" precum şi cu "terase" 

 

 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, 31.03.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind utilizarea anuală a locurilor publice din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de către agenţii economici pentru amplasarea de "agregate 

frigorifice" precum şi cu "terase"; 

  Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 16330/18.03.2014 prezentat de către Direcţia Urbanism, 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea 

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

  Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 

de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a O.G.R. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi 

servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 3/29.01.2013 privind stabilirea 

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti, începând cu anul 2013; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local 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. 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă utilizarea anuală a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de 

către agenţii economici pentru amplasarea de „agregate frigorifice” lângă sau în faţa unităţii 

agentului economic, potrivit condiţiilor menţionate în anexa nr. 1. 

  

 Art.2. Se aprobă utilizarea anuală a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de 

către agenţii economici, cu „terase” amplasate lângă sau în faţa unităţii agentului economic, potrivit 

condiţiilor meníonate în anexa nr. 2. 

  

 Art.3. Se delegă Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti competenţa de a elibera 

avize de ocupare a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti pentru amplasarea 

de"agregate frigorifice" precum şi pentru "terase". 

  

 Art.4. (1) Se aprobă formularul tip "Cerere pentru obţinerea avizului de ocupare a locului 

public în vederea amplasării de agregate frigorifice", prezentat în anexa nr. 3. 

 (2) Se aprobă formularul tip "Aviz de ocupare a locului public în vederea amplasării de 

agregate frigorifice" prezentat în anexa nr. 4. 

 (3) Se aprobă formularul tip "Cerere pentru obţinerea avizului de ocupare a locului public în 

vederea amplasării de terase", prezentat în anexa nr. 5. 

 (4) Se aprobă formularul tip "Aviz de ocupare a locului public în vederea amplasării de terase", 

prezentat în anexa nr. 6. 

 (5) Anexele nr. 1 – 6 cuprind un număr de 6 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (6) Eliberarea avizelor de ocupare a locurilor  publice se face de către Direcţia Urbanism, 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, numai după 

prezentarea "Declaraţiei de impunere " depusă la Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, conform 

H.C.G.M.B. nr. 3/2013. 
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  Art.5. Calculul şi plata taxelor locale privind ocuparea locurilor publice pentru amplasarea de 

"agregate frigorifice" precum şi pentru "terase ", se va face în conformitate cu prevederile art. 283 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 

H.C.G.M.B. nr. 3/29.01.2013 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul 

Bucureşti, începând cu anul 2013. 

  

 Art.6. (1) În situaţia în care agenţii constatatori ai Poliţiei Locale a Sectorului 2 constată că 

suprafaţa locului public ocupată de agentul economic este mai mare decât cea aprobată sau nu se 

respectă condiţiile de aprobare menţionate în anexele nr. 1 şi 2, vor aplica sancţiunile prevăzute de 

lege pentru exercitarea de activităţi în locuri publice fără acordul autorităţilor administraţiei publice 

locale, inclusiv retragerea avizului de ocupare a locurilor publice. 

 (2) Avizele de ocupare a locurilor publice nu vor putea fi prelungite pentru agenţii economici 

care nu respectă prevederile alin. (1). 

 (3) Agenţii constatatori împuterniciţi din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 2 vor transmite 

săptămânal Direcţiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu - Serviciul Autorizare şi 

Documentaţii Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, constatările 

cu privire la agenţii economici care încalcă prevederile cuprinse în alin. (1). 

  

 Art.7. Odată cu eliberarea către beneficiari a avizelor de ocupare a locurilor publice, Direcţia 

Urbanism, Cadastru şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 va înainta copii ale acestora atât către Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 cât şi către 

Poliţia Locală Sector 2. 

  

 Art.8. Stabilirea, constatarea, încasarea, evidenţa, urmărirea şi executarea veniturilor 

bugetului local provenite din utilizarea locurilor publice potrivit prezentei hotărâri se realizează de 

către Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local cu personalitate juridică 

aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2. 

  

 Art.9. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 28/2012 privind utilizarea anuală a 

locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de către agenţii economici pentru 

amplasarea de "agregate frigorifice" precum şi cu "terase", îşi încetează aplicabilitatea la data intrării 

în vigoare a prezentei hotărâri. 
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 Art.10. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Poliţia Locală Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.11. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
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Hotărârea nr.17 

Bucureşti, 31.03.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

31.03.2014 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 aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare 

 şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public 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, 31.03.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii 

şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2; 

 Analizînd: 

 - Raportul de specialitate nr. 9983/20.02.2014 întocmit de Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 662/28.01.2014 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei 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: 

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

asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 

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

Guvernului ori a ministerelor;  

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 123/2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 2 a unor atribuţii privind Organigrama, Statul de 

Funcţii şi ROF – ul Administraţiei Domeniului Public Sector 2; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. (e) din Legea nr. 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

http://www.ps2.ro/
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 Art.1. (1) Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, instituţie publică, cu personalitate 

juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor nr. 1 - 3. 

 (2) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 22 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Administraţiei Domeniului Public 

Sector 2 este de 263 posturi din care 18 de conducere, 72 personal executiv şi 173 personal 

operativ. 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 2 poate modifica/transfera funcţiile din stat, fără majorarea 

numărului total de posturi aprobat prin organigramă. 

  

 Art.3. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 83/ 29.07.2013  privind 

aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

aparatului de specialitate al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, îşi încetează aplicabilitatea. 

  

 Art.4. Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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Hotărârea nr.18 

Bucureşti, 31.03.2014 

 

 

 

 

 

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

31.03.2014 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 stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2014  

în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirierii 

 

 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, 31.03.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru 

anul 2014 în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirierii; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 12538/04.03.2014 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

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

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea 

Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Procesul – verbal de predare – primire a dosarelor depuse în baza H.G. nr. 962/2001, 

încheiat în data de 28.02.2014, al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind 

repartizarea de locuinţe pentru tineri destinate închirierii; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

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

pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de 

obiective de investiţii din cadrul programului „38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”, 

derulat prin intermediul A.N.L., cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 48/2006 privind aprobarea Criteriilor cadru la 

stabilirea ordinei de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, modificată 

şi completată cu H.C.L. Sector 2 nr. 84/2006 şi H.C.L. Sector 2 nr. 51/2007; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2014, conform criteriilor cadru 

prevăzute în H.C.L. nr. 48/2006, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. nr. 84/2006 şi 

H.C.L. nr. 51/2007, pentru tinerii – medici rezidenţi care au depus dosare până la data de 31 

decembrie 2013 în vederea obţinerii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii nr. 

152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

 Art.2 Se aprobă ordinea de prioritate în repartizarea de locuinţe pentru tineri – medici 

rezidenţi, situate în incinta Spitalului Colentina, în temeiul Legii nr. 152/1998, conform anexelor nr. 1 

şi 2, după cum urmează: 

 Anexa nr. 1 - locuinţe cu o cameră            – 49 poziţii. 

 Anexa nr. 2 - locuinţe cu două camere      – 12 poziţii. 

       Total          – 61 poziţii. 

  

 Art.3 Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi la acordarea 

priorităţilor în soluţionarea cererilor vor fi adresate Primarului Sectorului 2, în termen de 7 zile de la 

afişarea listelor. Primarul va asigura soluţionarea contestaţiilor în termen de 15 zile de la primire, în 

condiţiile legii. 

  

 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţa 

publică prin afişare. Aducerea la cunoştinţa publică se va face în termen de 5 zile de la data 

comunicării oficiale a hotărârii de către Secretarul Sectorului 2 către Instituţia Prefectului Municipiului 

Bucureşti. 

  

 Art.5 Primarul Sectorului 2 şi Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ, prin 

Serviciul Spaţiu Locativ din cadrul aparatului propriu de specialitate, vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art.6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
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Hotărârea nr.19 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

31.03.2014 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 scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2014, 

pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala 

Interjudeţeană 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, 31.03.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri 

aferent anului 2014, pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala Interjudeţeană Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 13320/07.03.2014 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 Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea 

Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - 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. 

17028 din data de 03.02.2014; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. (1) pct. 19 precum şi art. 285 alin. (1) 

lit. c) 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 

  

 Art.1 Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri aferent anului 2014 pentru imobilele 

cu destinaţia de “cazare a persoanelor nevăzătoare încadrate în muncă”, situate în: 
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 -Bulevardul Chişinău nr. 11, bloc A3 bis, scara A, apartament 1, Sector 2, 

 -Bulevardul Chişinău nr. 19, bloc A5, scara 1, apartament 1, Sector 2, 

 -Bulevardul Chişinău nr. 19, bloc A5, scara 2, apartament 46, Sector 2, 

 -Str. Pescăruşului nr. 1, bloc 23, scara A, apartament 4, Sector 2, utilizate de Asociaţia 

Nevăzătorilor din România – filiala interjudeţeană Bucureşti, în cuantum de 18.000 lei, cu condiţia 

menţinerii destinaţiei actuale a acestor imobile.        

 

 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 
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SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.20 

Bucureşti, 31.03.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

03.02.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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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 unor impozite pe clădiri aferente 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, 31.03.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata unor impozite pe 

clădiri aferente anului 2014; 

 Analizând: 

 - Rapoartele de specialitate nr. 13322/07.03.2014 precum şi nr.13324/07.03.2014, întocmite 

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; 

 - Rapoartele de Specialitate nr. 15652/17.03.2014 precum şi nr.15651/17.03.2014, prezentate 

de Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat în 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 Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea 

Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Referatele Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înregistrate sub numerele 

16034 din data de 31.01.2014 respectiv 32201 din data de 26.02.2014; 

 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. (1) Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri, aferent anului 2014,pentru 

clădirile situate în Bucureşti, Sector 2, aflate în proprietatea Asociaţiei Touched România respectiv 

Fundaţiei C.I.D. România, menţionate în anexa la prezenta hotărâre, cu condiţia menţinerii pe tot 

parcursul anului 2014 a destinaţiei actuale a acestor imobile. 

 (2) Datele de identificare ale imobilelor, precum şi destinaţia acestora sunt prevăzute în anexa 

ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 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.(1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 
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Hotărârea nr.21 

Bucureşti, 31.03.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

31.03.2014 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 clădire, aferent anului 2014, pentru Asociaţia 

 Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 2 din Sectorul 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, 31.03.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, 

aferent anului 2014, pentru Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 2 din Sectorul 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 13321/07.03.2014 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritateaConsiliului 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 Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea 

Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - 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. 

17136 din data de 04.02.2014; 

 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 clădirea situată în Bucureşti, str. Despot 

Vodă, nr. 24, Sector 2, în cuantum de 2.948 lei aferent anului 2014, pentru Asociaţia Casa de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor nr. 2 din Sectorul 2, cu condiţia menţinerii destinaţiei actuale declarate a 

acestui bun 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. 
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Hotărârea nr.22 

Bucureşti, 31.03.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

31.03.2014 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 scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2014, 

pentru ARCA – FORUMUL ROMÂN PENTRU REFUGIAŢI ŞI MIGRANŢI 

 

 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, 31.03.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe 

clădiri aferent anului 2014, pentru ARCA – FORUMUL ROMÂN PENTRU REFUGIAŢI ŞI 

MIGRANŢI; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 16836/20.03.2014 întocmit 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 Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea 

Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - 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 36691 

din data de 05.03.2014; 

 - Statutul Organizaţiei ARCA – Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi, autentificat sub 

numărul 837 din data de 03.11.2005; 

 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 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 
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 Art.1.Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri aferent anului 2014, în sumă totală de 

18.428 lei, pentru clădirile aflate în proprietatea ARCA – FORUMUL ROMÂN 

PENTRU REFUGIAŢI ŞI MIGRANŢI, situate în Bucureşti, Sector 2, str. Austrului, nr. 23, apartament 

nr. 1, apartament nr. 3 şi pivniţă, cu condiţia menţinerii destinaţiei actuale de „desfăşurare activităţi 

umanitare” a acestor bunuri imobile pe întregul an 2014. 

  

 Art.2. Primarul Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
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Hotărârea nr.23 

Bucureşti, 31.03.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

31.03.2014 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 implementării proiectului „Centrul de Testare Cambridge al Direcţiei 

 Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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, 31.03.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Centrul 

de Testare Cambridge al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2” ; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 13575/10.03.2014 precum şi Nota de Fundamentare nr. 

13577/10.03.2014 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

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

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea 

Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale  aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1. Se aprobă implementarea proiectului „Centrul de Testare Cambridge al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2” în cadrul Centrului de Servicii Socio - 

Educative pentru Elevi Sf. Maria. 

  

 Art.2. Se aprobă Metodologia de Funcţionare a „Centrului de Testare Cambrige al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Sector 2” conform anexei ce conţine un număr 

de 4 file şi care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  

 Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 
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Hotărârea nr.24 

Bucureşti, 31.03.2014 

 

 

 

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

31.03.2014 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 aprobarea Organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare 

 si Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar 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, 31.03.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, statului de funcţii 

şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 15100/13.03.2014 precum şi Nota de Fundamentarenr. 

15101/13.03.2014 ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de Specialitate nr. 17603/24.03.2014 al Direcţiei Management Resurse Umane din 

adrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -Art. 3, art. 8,  art. 13^1-13^3 şi art.13^6 din Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001; 

 -Art. 21 - 24, art. 39 - 44 din Hotărârea Guvernului României nr.1059/2013 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001; 

 - Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor 

de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2001 privind reorganizarea “Centrului Teritorial 

pentru Castrarea Câinilor fără Stăpân – Sector 2” în “Centrul Teritorial Veterinar – Sector 2”; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2013 privind aprobarea Organigramei, statului de 

funcţii şi Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 

modificată şi completată de H.C.L. Sector 2 nr. 117/2013; 

http://www.ps2.ro/
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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.1. (1) Începând cu data prezentei se aprobă Organigrama, statul de funcţii şi 

Regulamentul de Organizare şi Functionare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2, conform 

anexelor nr. 1-3 care cuprind un număr de 14 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Centrului Teritorial Veterinar Sector 

2 este de 42 de posturi, din care 5 posturi de conducere şi 37 de posturi de execuţie. 

  

 Art.2. Cu aceeaşi dată, prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2013 privind 

aprobarea Organigramei, statului de funcţii, şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 

Centrului Teritorial Veterinar Sector 2, modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 117/2013, îşi 

încetează aplicabilitatea. 

  

 Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Centrului Teritorial Veterinar 

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 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.25 

Bucureşti, 31.03.2014 

 

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

31.03.2014 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 revocarea unor acte administrative adoptate de 

 Consiliul Local al Sectorului 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind revocarea unor acte administrative adoptate 

de Consiliul Local al Sectorului 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate 11104/26.02.2014 întocmit de Directorul Direcţiei Generale pentru 

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

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 - Adresa nr. 6029/06.02.2014 întocmită de Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

  - Adresele Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. S.M./19495/30.01.2014, 

înregistrate la Centrul de Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Sectorului 2 sub nr. 

5513/03.02.2014 şi 5516/03.02.20014. 

 - Adresele de corespondenţă ale Primăriei Sectorului 2 la solicitarea Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti, înregistrate sub nr. 2958/18.02.2014 şi 2959/18.02.2014. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de 

procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 

procesual penale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

http://www.ps2.ro/
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 - Ordonanţa Guvernului României nr. 63/29.08.2002, actualizată, 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) 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 Începând cu data prezentei, Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 2 menţionate în 

anexa ce conţine o filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre, se revocă. 

  

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi Directorul General al Poliţiei Locale Sector 

2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

                

 Art. 3 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.26 

Bucureşti, 31.03.2014 

 

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

31.03.2014 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 aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 

care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2014 – 2015 

 

 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, 31.03.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular  care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2014 - 2015; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 18119/26.03.2014 prezentată de Direcţia Generală pentru 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 18129/26.03.2014 prezentat de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale 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 Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme 

de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 2192/30.11.2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;    

 - Avizul Conform nr. 107655/18.12.2013 emis de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special  liceal şi special 

postliceal pentru anul şcolar 2014 - 2015; 

 - Avizul Conform nr. 28439/17.12.2013 transmis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 2 pentru anul 2014 - 2015; 

 - Avizul Conform nr. 1468/10.02.2014 şi Avizul Conform nr. 2386/24.02.2014 transmise de 

către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti prin care s-a avizat completarea şi modificarea 

reţelei şcolare pentru anul 2014 - 2015; 

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 (1) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse să funcţioneze în anul şcolar 2014 - 2015, conform 

anexei nr. 1. 

 (2) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti propuse să funcţioneze în anul şcolar 2014 - 2015, conform anexei nr. 2. 

 (3) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu program sportiv 

suplimentar şi pentru activităţi extraşcolare de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse 

să funcţioneze în anul şcolar 2014 - 2015, conform anexei nr. 3. 

 (4) Anexele nr. 1 – 3 conţin un număr de 12 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Calitate, Comunicare şi Relaţii 

Internaţionale, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi 

unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

  

 Art.3 (1) Prezenta hotărâre se va publica 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.27 

Bucureşti, 31.03.2014 

 

 

 

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

31.03.2014 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 dezmembrării terenului identificat ca fiind lotul nr. 1 aferent Parcului  

Plumbuita din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului identificat 

ca fiind lotul nr. 1 aferent Parcului Plumbuita din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 18805/28.03.2014 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 2505/27.03.2014 întocmit de Administraţia Domeniului Public 

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 Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 160/2001 privind transmiterea în 

administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 a unor grădini publice, parcuri şi zone verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 55/2010 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico – economice pentru proiectul „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din 

cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 51/2013; 
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 56/2010 privind aprobarea cofinanţării şi 

susţinerea proiectului „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din cadrul PIDU 

Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 52/2013; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 57/2010 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico – economice pentru proiectul „Asigurare acces Insula Plumbuita prin modernizare pasarelă 

pietonală şi pod peste Lacul Plumbuita şi drum de halaj în jurul Mănăstirii Plumbuita” din cadrul 

PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

85/2010; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 58/2010 privind aprobarea cofinanţării şi 

susţinerea proiectului „Asigurare acces Insula Plumbuita prin modernizare pasarelă pietonală şi pod 

peste Lacul Plumbuita şi drum de halaj în jurul Mănăstirii Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – 

Steaua Roşie – Petricani, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2010; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 16/2011 privind aprobarea dezmembrării 

terenului situat în “Parcul Plumbuita 2”, Sector 2; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea administraţiei publice 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1. (1) Se aprobă dezmembrarea terenului identificat ca fiind lotul nr. 1 aferent Parcului 

Plumbuita din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, în suprafaţă de 105.207,00 m.p., aparţinând 

domeniului public al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Administraţiei Domeniului Public 

Sector 2 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 având destinaţia „parc”, în două loturi, conform 

anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                                  

 (2) Terenul supus dezmembrării are nr. cadastral 218183 fiind înscris în Cartea Funciară sub 

nr. 218183. 

  

 Art. 2. Suprafeţele de teren astfel dezmembrate au următoarele destinaţii: 

 - Lotul 1/1 – în suprafaţă de 96.246 mp, teren aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti 

şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 – Administraţia Domeniului Public Sector 2, cu 

destinaţia Parc Plumbuita 2; 

 - Lotul 1/2 - în suprafaţă de 8.961 mp, teren aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 – Administraţia Domeniului Public Sector 2, ce face 

obiectul investiţiei proiectului „modernizare străzi Plumbuita – Petricani – Steaua Roşie”; 

  

 Art. 3. Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, va lua măsurile necesare înscrierii în evidenţele 
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cadastrale conform prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, a suprafeţelor de teren rezultate în urma dezmembrării. 

                

 Art. 4. (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.28 

Bucureşti, 31.03.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

31.03.2014 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 dezmembrării terenului identificat ca fiind lotul nr. 3 aferent Parcului  

Plumbuita din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului identificat 

ca fiind lotul nr. 3 aferent Parcului Plumbuita din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 18806/28.03.2014 întocmit de Direcţia Urbanism şi Gestionarea 

Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 2504/27.03.2014 întocmit de Administraţia Domeniului Public 

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 Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 160/2001 privind transmiterea în 

administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 a unor grădini publice, parcuri şi zone verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 55/2010 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico – economice pentru proiectul „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din 

cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 51/2013; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 56/2010 privind aprobarea cofinanţării şi 

susţinerea proiectului „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din cadrul PIDU 

Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 52/2013; 
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 57/2010 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico – economice pentru proiectul „Asigurare acces Insula Plumbuita prin modernizare pasarelă 

pietonală şi pod peste Lacul Plumbuita şi drum de halaj în jurul Mănăstirii Plumbuita” din cadrul 

PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

85/2010; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 58/2010 privind aprobarea cofinanţării şi 

susţinerea proiectului „Asigurare acces Insula Plumbuita prin modernizare pasarelă pietonală şi pod 

peste Lacul Plumbuita şi drum de halaj în jurul Mănăstirii Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – 

Steaua Roşie – Petricani, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2010; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 16/2011 privind aprobarea dezmembrării 

terenului situat în “Parcul Plumbuita 2”, Sector 2; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea administraţiei publice 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1. (1) Se aprobă dezmembrarea terenului identificat ca fiind lotul nr. 3 aferent Parcului 

Plumbuita din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, în suprafaţă de 6946,00 m.p., aparţinând 

domeniului public al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Administraţiei Domeniului Public 

Sector 2 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 având destinaţia „parc”, în două loturi, conform 

anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                              

 (2) Terenul supus dezmembrării are nr. cadastral 218185, fiind înscris în Cartea Funciară sub 

nr. 218185. 

  

 Art. 2. Suprafeţele de teren astfel dezmembrate au următoarele destinaţii: 

 - Lotul 3/1 – în suprafaţă de 6.934 m.p., teren aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti 

şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 – Administraţia Domeniului Public Sector 2, cu 

destinaţia Parc Plumbuita 2; 

 - Lotul 3/2 - în suprafaţă de 12 m.p., teren aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 – Administraţia Domeniului Public Sector 2, ce face 

obiectul investiţiei proiectului „modernizare străzi Plumbuita – Petricani – Steaua Roşie”; 

  

 Art. 3. Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, va lua măsurile necesare înscrierii în evidenţele 

cadastrale conform prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, a suprafeţelor de teren rezultate în urma dezmembrării. 
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 Art. 4. (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.29 

Bucureşti, 31.03.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

31.03.2014 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, 31.03.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2014; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.18442./27.03.2014, 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; 

 -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. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţiea 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 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. 1; 2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 astfel: 

 -Total venituri  în sumă de 38.099 mii lei, din care: 

http://www.ps2.ro/
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 ▪ venituri ale secţiunii de funcţionare - 31.547 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 40.552 mii lei, din care: 

 ▪ cheltuieli secţiunea funcţionare             -  31.547 mii lei, 

 ▪ cheltuieli secţiunea dezvoltare              -  9.005 mii lei; 

 - deficit secţiunea dezvoltare – 2.453 mii lei finanţat din excedentul anului 2013, din care: 

 ▪ 2.453 mii lei – excedent aferent capitolului 70.10 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare 

publică” - Administraţia Pieţelor Sector 2. 

       

 Art.2. 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.3 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti 

propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2014, ca urmare a 

modificãrilor intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificării bugetului de stat 

sau a altor cauze justificate. 

  

 Art.4 (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.30 

Bucureşti, 31.03.2014 

 

 

 

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

31.03.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în 

 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2014; 

 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. 16280/18.03.2014 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaţiilor de urbanism 

menţionate în Anexa  proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în baza 

consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 

menţionate în anexa proiectului de hotărâre; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 

din 19 ianuarie 2011; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.190/2013; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism 

şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”; 

 - art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea 

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

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului ale documentaţiilor de urbanism prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, cuprinzând în total 14 poziţii. 

 (2) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

 (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexă reprezintă regulament de urbanism şi 

dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaţii de construire eliberată conform legislaţiei în 

vigoare. 

  

 Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  

 Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice 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.31 

Bucureşti, 31.03.2014 

 

 

 

 

 

 

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

31.03.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 

01.04.2014 – 30.06.2014 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere referatul Secretarului sectorului 4; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin 1 lit „a” din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Local aprobat prin HCLS4 nr. 13/2004, precum şi ale art. 35 alin.1 şi 81 alin. 2 lit. „a” din 

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

publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic- Se alege domnul Daniel BĂLUŢĂ în funcţia de preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 01.04.2014-30.06.2014. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.30/27.03.2014 
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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.4.1/1475 din data de 20/03/2014;  

 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  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 : 

 - 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.51.02.01.03P  - 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 
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 - Anexa 3.3.  – cap. 60.02  -  Apărare 

 - Anexa 3.3.1         - cap.60.02.02                - Centrul Militar  

 - Anexa 3.4.          – cap.61.02                    - Ordinea Publică şi Siguranţă Naţională 

 -  Anexa 3.4.1        -  cap.61.02.03               - Ordinea Publică 

 -  Anexa 3.4.1.1     -  cap.61.02.05               - Protecţia Civilă 

 - Anexa 3.5   - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ total 

 - Anexa 3.5.1 - cap.65.02.01               - centralizator 

 - Anexa 3.5.2 - cap.65.02.02  - A.S.L.G. 

 - Anexa 3.5.3. - cap.65.02.03.01  - ASLG 1 

 - Anexa 3.5.4 - cap.65.02.03.02  - ASLG 2 

 - Anexa 3.5.5 - cap.65.02.03 US 1 - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.5.6 - cap.65.02.03 US 2 - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.5.7 - cap.65.02.04   - ASLG 2 

 - Anexa 3.5.8 - cap.65.02.04 US2 - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.5.9 - cap.65.02.07.04  - ASLG 

 - Anexa 3.5.10 - cap.65.02.07.04 US - Unităţi şcolare 

 - Anexa 3.6   - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie   

 - Anexa  3.6.1         - cap.67.02.05           -  Servicii recreative şi sportive 

 - Anexa  3.6.2        - cap.67.02.05.03 P  -  Întreţinere grădini publice, parcuri, zone Verzi 

 - Anexa 3.7  -  capitol bugetar 68.02  - Asigurări şi asistenţă socială   

 - Anexa 3.7.1 - cap.68.02. AS  - Asistenţă socială 

 - Anexa 3.7.2 - cap.68.02.AS.06  - Asistenţă socială pentru familie şi copii 

 - Anexa 3.7.3 - cap.68.02.11.  - Creşe 

 - Anexa 3.7.4 - cap.68.02.AS.15  - Prevenirea excluderii sociale 

 - Anexa 3.7.5 - cap.68.02.AS.50  - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei 

sociale  

 - Anexa 3.8  - capitol bugetar 70.02  - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa  3.8.1 - cap 70.02.03       -  Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică; 

 - Anexa  3.8.1.1 - cap 70.02.03.30       -  Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor; 

 - Anexa 3.8.1.2 - cap 70.02.50.    -  Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 

comunale; 

  Anexa 3.9  -         capitol bugetar 84.02 – Transporturi 

 - Anexa 3.9.1         -  cap.84.02.03              - Transport rutier 

 - Anexa 3.9.1.1     - cap. 84.02.03.03          - Străzi 
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 Art. 4. 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.4  ,,Lista de investiţii a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti„ 

- anexa nr.5; 5.1;5.2; „ Lista de investiţii a Poliţiei Locale a Sectorului 4”  

- anexa nr.6; 6.1; „Lista de investiţii a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi protecţia 

Copilului” 

- anexa nr.7;  7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.10; 7.11; 7.12; 7.13; 7.14 „ Lista de 

investiţii a Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4”   

 Art.5. Se aprobă creditete de angajament pe anul 2014 conform anexelor care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre: 

 - anexa nr. 8.„ Repartizarea pe trimestre a creditelor de angajament pe anul 2014 sursa de 

finanţare – buget local „ 

 Art.6. Se aprobă virarea sumei de 5.000 mii lei din excedentul secţiunii de funcţionare în 

secţiunea de dezvoltrare  

 Art.7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

instituţiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local, Documente-Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.31/27.03.2014 
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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 acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru Asociaţia Ateliere Protejate 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând în considerație raportul Direcției Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. IID 

315135/12.02.2014; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 punctul 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispozițiilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin.4 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri 

începând cu data 01.01.2014, în cuantum de 6.799,56 lei, datorat de Asociaţia Ateliere Protejate 

pentru imobilul situat în str. Secerişului nr. 15, sector 4;  

 

 Art.2 Secretarul Sectorului 4 şi Direcția Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.32/27.03.2014 
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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 acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând în considerație raportul Direcției Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. IID 

316548/20.02.2014. 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 punctul 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispozițiilor art. 45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin.4 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri 

pentru anul fiscal 2014, în cuantum de 5.198,06 lei, datorat de Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor sector 4 pentru imobilul situat în str. Mitropolit Iosif nr. 29, sector 4; 

 Art.2 Secretarul Sectorului 4 şi Direcția Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.33/27.03.2014 
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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 acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Societatea Handicapaţilor 

Locomotor din România 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând în considerație raportul Direcției Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. IID 

318702/ 12.02.2014; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 punctul 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispozițiilor art. 45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin.4 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri 

pentru anul fiscal 2014, în cuantum de 7.349,26 lei, datorat de Societatea Handicapaților Locomotor 

din România pentru imobilul situat în str. Brădetului nr. 24A, sc. 4, ap. 86,sector 4; 

 Art.2 Secretarul Sectorului 4 şi Direcția Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.34/27.03.2014 



196 

 

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 acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru Congregaţia Union Of the Sister of Mercy 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând în considerație raportul Direcției Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. IID 

315137/12.02.2014. 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 punctul 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispozițiilor art. 45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin.4 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri 

pentru anul fiscal 2014, în cuantum de 375 lei, datorat de Congregaţia Union Of the Sister of Mercy 

pentru imobilul situat în Str. Băltiţa nr.10, bl.33, sc.- et. parter ap. 2, sector 4; 

 Art.2 Secretarul Sectorului 4 şi Direcția Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.35/27.03.2014 
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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 rectificarea erorii materiale din cuprinsul 

Deciziei nr. 682/03.09.1975, emisă de Consiliul Popular al Sectorului 5 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 : 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Ţinând cont de Referatul de specialitate nr. P.14.A1/35942/41G/30.01.2014, întocmit de 

Serviciul Cadastru şi Fond Funciar. 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

 În temeiul prevederilor Legii nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi a art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Începând cu data prezentei, se modifică art.1 din Decizia nr. 682/03.09.1975 a 

Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Sectorului 5, în sensul că suprafaţa reală de teren care 

a trecut în proprietatea statului este de 16,74 mp în loc de 89,30 mp. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu serviciile de specialitate din 

aparatul Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.36/27.03.2014 



198 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice 

din cadrul Poliţiei Locale Sector 4 pentru anul 2014 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Ţinând seama de  Expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 Analizând referatul de specialitate nr.192/12.03.2014 al Poliţiei Locale Sector 4 – Serviciul 

Managementu Resurselor Umane; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 alin.4 din Legea nr. 188/1999 privind statutul 

funcţionarilor publici, republicată; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice al Poliţiei Locale Sector 4 pentru anul 

2014, conform anexei. 

 

Art.2 Cu data prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local sector 4 

nr.106/27.06.2013. 

 

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Poliţia Locală Sector 4, prin 

compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.37/27.03.2014 

 

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 programului multianual de reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din 

Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti în perioada 2014-2020 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând seama de referatul de specialitate nr. P.11.5/56/04.03.2014 întocmit de Direcţia de 

Investiţii şi Achiziţii Publice – Compartimentul Reabilitare Termică. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti. 

 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; 

 Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 18/2009 privind 

creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi a Normelor metodologice de aplicarea a 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi Ghidul solicitantului pentru Domeniul de 

intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe, Axa prioritară 1 

– Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere. 

 În temeiul art. 45, alin. (2), litera „e” şi art. 81, alin. (2), litera „i”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 Programul multianual pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din 

Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti pentru perioada 2014-2020, ca program de finanţare anuală 

conform anexa nr. 1. 

 

 Art. 2 În raport de necesităţii şi oportunităţii Programul aprobat la art. 1 poate fi revizuit, 

adoptat şi supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 4, anual, pe întreaga perioadă a derulării 

sale. 
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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 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.38/27.03.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - 

ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna Martie 2014, în baza Legii nr. 

230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 şi "Referatul" 

nr.P.8.5./70/17.03.2014 al Direcţiei Comunicare şi Relaţii Publice – Biroul Relaţii cu Asociaţiile de 

Proprietari; 

  Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local   ; 

  Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile -

ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare desfăşurat la data de: 15.03.2014, conform 

anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 

 Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care doresc 

să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari. 

 Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată şi 

este valabil pe tot teritoriul României. 

 Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administraţiei 

publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acestei 

activităţi. 

 Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia Comunicare şi Relaţii Publice prin Biroul 

Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.39/27.03.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 rămânerea în folosinţă gratuită a Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti – 

Sectorul 4, pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului de 414 mp din clădirea situată în Str. Mirea 

Mioara Luiza nr.1A, sector 4, Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Având în vedere Referatul de Specialitate cu nr. 149653/19.03.2014 întocmit de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 precum şi Expunerea de motive a 

Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia,  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(3) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.f) şi j) din Legea 

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

ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă rămânerea în folosinţă gratuită a Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti – Sector 4, pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului în suprafaţă de 414 mp, situat în incinta din 

Str. Mirea Mioara Luiza nr.1A, Sector 4, Bucureşti. 

 

Art.2 Predarea – primirea spaţiului descris la art.1, se va face pe bază de proces-verbal în 

termen de 30 de zile de la data prezentei, între Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti – 

Sector 4 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4.  

 

Art.3 Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4 împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti – Sectorul 4, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.40/27.03.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.45/31.03.2011, privind 

constituirea Comisiei locale de ordine publică a Sectorului 4 Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 4 

nr.89/21.03.2014 ; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Cosiliului Local Sector 4; 

 Potrivit prevederilor art. 28 şi art. 29 din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul  art.45 alin.(1) şi alin. (5) şi ale art.81 alin. (2) lit.”j” şi „l” din Legea nr.215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.45/2011 prin 

desemnarea următorilor consilieri locali care vor face parte din Comisia locală de ordine publică a 

Sectorului 4 Bucureşti: 

 

1. Dl. Florian GIUGLEA         -   consilier local  

2. Dl. Ovidiu Dumitru ZARĂ  -   consilier local 

3. Dl. Florian PUIU                  -    consilier local 

 

 Art. 2 Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.45/31.03.2011, rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. Secretarul Sectorului 4, Poliţia Locală Sector 4 şi consilierii locali  nominalizaţi, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.41/27.03.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2014, pentru atribuirea de 

LOCUINŢE SOCIALE pentru EVACUAŢI” 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Serviciului Spaţiu Locativ nr. P6.2/I17/18.03.2014 

precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, Procesul verbal al ,,comisiei de analiză a 

solicitărilor de locuinţe’’, din 20.03.2014, 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4, 

 În conformitate cu art.43 din Legea nr.114/1996, republicată precum şi art. 21, art. 30 din H.G. 

nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 114/1996; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, şi alin.(4) din Legea 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 –  Se aprobă ,,Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2014, pentru atribuirea de 

LOCUINŢE SOCIALE pentru EVACUAŢI” persoanelor care au locuit cu forme legale într-un imobil 

din sectorul 4 care a fost restituit foştilor proprietari şi care îndeplinesc cumulativ şi următoarele 

criterii: au domiciliul stabil în sectorul 4, nu au deţinut/înstrăinat o altă locuinţă după 01.01.1990 şi 

venitul mediu net/membru de familie nu depăşeste 1350 ron., conform anexei 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. La baza alcătuirii acestei liste s-au aflat toate cererile depuse sau 

actualizate în anul 2013. 

 

Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Spaţiu Locativ din cadrul 

Direcţiei Administrativă şi Patrimoniu şi Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral vor 

aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 



206 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.42/27.03.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2014, pentru atribuirea de LOCUINŢE 

SOCIALE” persoanelor care au domiciliul stabil în sectorul 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

Având în vedere Referatul de specialitate al Serviciului Spaţiu Locativ nr. P6.2/I16/18.03.2014 

precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, Procesul verbal al ,,comisiei de analiză a 

solicitărilor de locuinţe’’ , din 20.03.2014, 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

În conformitate cu art.43 din Legea nr.114/1996, republicată precum şi art.21, art.30 din H.G. 

nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 114/1996; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, şi alin.(4) din Legea 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 –  Se aprobă ,,Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2014, pentru atribuirea de 

LOCUINŢE SOCIALE” persoanelor care au domiciliul stabil in sectorul 4, nu au deţinut/înstrăinat o 

locuinţă după 01.01.1990 şi venitul mediu net/membru de familie nu depăşeste 1350 ron.” ,conform 

anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. La baza alcătuirii acestei liste s-au aflat 

toate cererile depuse sau actualizate în anul 2013. 

 

Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Spaţiu Locativ din cadrul 

Direcţiei Administrativă şi Patrimoniu şi Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral vor 

aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.43/27.03.2014 
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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 numărului maxim de posturi, pe anul 2014, la nivelul Sectorului 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4  

 Având în vedere:  

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ;  

- raportul de specialitate al Direcţiei Resurse Umane nr.P9/303/21.03.2014 ;  

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

- Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 

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

- dispoziţiile Ordinului nr.63/206/2014 privind revizuirea mediei numărului de locuitori 

prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

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

stabilirea unor măsuri financiare ; 

- adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr.4035/P/05.03.2014, înregistrată la 

Registratura Sectorului 4 Bucureşti cu nr.9846/12.03.2014;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art.81 alin.(2) lit.,,e” şi alin.4 din Legea nr.215/2001 a 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 - Se aprobă numărul maxim de posturi, pe anul 2014, la nivelul Sectorului 4, conform 

anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărăre. 

 Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcţia Resurse Umane precum şi 

conducătorii instituţiilor descentralizate din Sectorul 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.44/27.03.2014 
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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 Statului de Funcţii al Aparatului de Specialitate al  

Primarului Sector 4 Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

Având în vedere:  

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Resurse Umane nr. P.9/304/21.03.2014,  

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

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

- Dispoziţiile Ordinului nr. 63/206/2014 privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute 

în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; 

- Adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 4035/P/05.03.2014; 

- Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 55/2014 referitoare la obiecţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţa Guvernului nr. 

77/2003 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 coordonarea Guvernului ori a ministerelor. 

 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit. e şi alin. (4) din Legea nr.215/2001-

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Statul de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, în 

conformitate cu anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Prezenta hotărâre se va completa cu o nouă structură organizatorică a Aparatului de 

Specialitate al Primarului Sectorului 4, respectiv, organigramă, stat de funcţii detaliat cu funcţiile 
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identificate prin clasă, grad, sau treaptă profesională, nivelul studiilor, cu evidenţierea modificărilor 

intervenite pentru fiecare funcţie in parte şi pe fiecare compartiment.  

 

 Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Resurse Umane, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.45/27.03.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinţă, pentru imobil Ds+P+2
 
E+M proprietatea d-lui NICOLAE TEODOR, în suprafaţă de 

130,0mp, situat în STR. ALUNIŞULUI nr.106 sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţa pe un teren situat în STR. 

ALUNISULUI NR.106. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 130.0mp.   

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.46/27.03.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

foişor, garaj, magazie proprietatea d-lui FOAMETE PETRE, în suprafaţă de 207,0mp, situat în 

STR. BÂLDANA nr.13, Sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 ; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4 ; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4 ; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti ; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru foişor, garaj, magazie pe un teren situat în 

STR. BÂLDANA NR.13. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 207.0mp.  

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.47/27.03.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinţă P+1
 
E proprietatea d-nei SAMSON ADINA RAMONA, în suprafaţă de 100,0mp., situat 

în STR. CIUCAŞ 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 şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţă pe un teren situat în STR. CIUCAŞ 

NR.6. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 100.0mp.   

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.48/27.03.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-nei CERNEA SIMONA- GEORGIANA, în 

suprafaţă de 84,81mp., situat în STR. ION IRICEANU nr.6, BL.154, ET.P, SC.1, AP.4. sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru acces din exterior, pe un teren cota indiviză a 

blocului (trotuarul de gardă) situat în str. Ion Iriceanu nr.6, bl.154, sc.1, ap.4, P. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este cotă parte indiviză a blocului 

(trotuarul de gardă) în suprafaţă de 1,0mp.   

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.49/27.03.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-nei CERNEA SIMONA- GEORGIANA, în 

suprafaţă de 64,19mp., situat în ŞOS. OLTENIŢEI nr.107, BL.22, ET.P, SC.1, AP.4. sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru acces din exterior, pe un teren cotă indiviză a 

blocului (trotuarul de gardă) situat în şos.Olteniţei nr.107, bl.22, sc.1, ap.4, P. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este cotă parte indiviză a blocului 

(trotuarul de gardă) în suprafaţă de 1,0mp.   

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.50/27.03.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

acces din exterior, pentru apartament proprietatea SC TOTAL MEDICAL SERVICE SRL, în 

suprafaţă de 76,29mp., situat în STR. SOLDANULUI nr.7, BL.137, ET.P, SC.1, P, AP.2. sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru acces din exterior, pe un teren cotă indiviză a 

blocului (trotuarul de gardă) situat în str. Soldanului nr.7, bl.137, sc.1, P, ap.2. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este cotă parte indiviză a blocului 

(trotuarul de gardă) în suprafata de 1,0mp.   

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.51/27.03.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

adăpost de noapte pentru persoanele adulte, pentru imobil P+1 E, proprietatea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în suprafaţă de 582,0mp., situat în 

Str.Târgu Frumos nr.24, sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru adăpost de noapte pentru personele adulte 

fără locuinţă P+1 E pe un teren situat în STR. TÂRGU FRUMOS NR.24. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană juridică, în 

suprafaţă de 582,0mp.   

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.03.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Marian PETCU 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.52/27.03.2014 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

                                   

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 

1.9; 

În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege dl consilier Stan Robert în funcţia de preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 

luni, până la data de 30.06.2014. 

Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 67 

Data: 31.03.2014  

 

  



228 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2014 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice şi Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, ale H.C.G.M.B. nr. 

1/2014 privind repartizarea sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 

pe anul 2014 în sumă de 934.535,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 914.984,00 mii lei la venituri, 

conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014,  în sumă de 86.648,00 mii lei, 

la cheltuieli şi la venituri în sumă de 86.648,00 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 

11/02 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2014, în sumă de 14.744,00 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform 

Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
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        Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii terţiari 

de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 68 

Data: 31.03.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, 

pentru FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAŢIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV 

PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE, FUNDAŢIA ESTUAR 

şi FUNDAŢIA BETHEL SHELTER 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al 

Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6; 

 Luând act de raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile 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) 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 al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă scutirea la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activităţi social 

umanitare pentru următoarele fundaţii: 

- FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS pentru Centrul de Ocrotire a Copiilor ,,Acasă” din 

Drumul Săbăreni nr. 47-53, sector 6 şi Centrul de zi pentru copii şi părinţi din Drumul Săbăreni nr. 

47-53, sector 6; 

- FUNDAŢIA JOYO-SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN 

DIFICULTATE pentru Centrul Social de Zi ,,Casa Florian” din  str. Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 65, 

sector 6; 

- FUNDAŢIA ESTUAR pentru Centrul Social de Zi din str. Av. Lt. Gh. Negel   nr. 1-3, sector 6; 

- FUNDAŢIA BETHEL SHELTER pentru Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din 

str. Cheile Orzei nr. 5, sector 6. 

  Art. 2.  Scutirea se acordă pentru anul 2014, pe perioada în care clădirile sunt utilizate pentru 

activităţi social umanitare. 
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 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 69 

Data: 31.03.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dealul Ţugulea nr. 1C”,  Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă pe un teren 

în suprafaţă de 651 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Dealul Ţugulea nr. 1C”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

2891/1/4 din 10/02/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a   Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea 

prelungită în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012;           

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Dealul Ţugulea nr. 1C”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă pe un teren în suprafaţă de 651 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 70 

Data: 31.03.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Dreptăţii nr. 10”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă pe un teren 

în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Aleea Dreptăţii nr. 10”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

26645/9/5 din 05/08/2013 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea 

prelungită în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012;           

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Aleea Dreptăţii nr. 10”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 71 

Data: 31.03.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Eftimie Croitoru nr. 27”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă 

de 402,17 m.p.,proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Eftimie Croitoru nr. 27”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

40793/11/1 din 23/12/2013 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea 

prelungită în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012;           

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Eftimie Croitoru nr. 27”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 402,17 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 72 

Data: 31.03.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Lujerului nr. 14 – 20 

şi nr. 14A”,Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în 

suprafaţă de 5983 m.p., proprietate privată persoană juridcă 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Lujerului nr. 14 – 20 şi nr. 14A”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

43413/11/3 din 23/12/2013 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Lujerului nr. 14 – 20 şi nr. 14A”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 5983 m.p., 

proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 73 

Data: 31.03.2014  

 

  



240 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 89”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă 

de 249 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Mărgelelor nr. 89”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

20382/8/5 din 15/07/2013 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Mărgelelor nr. 89”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 249 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 74             

Data: 31.03.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

                                                  CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Schiorilor nr. 2C”, Sector 6, 

pentru extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 158 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Schiorilor nr. 2C”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

41074/11/5 din 23/12/2013 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea 

prelungită în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012;           

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Schiorilor nr. 2C”, Sector 6, pentru 

extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 158 m.p., proprietate privată persoană 

fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 75  

Data: 31.03.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Cricovului nr. 13 - 19”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în 

suprafaţă de 4946 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Drumul Valea Cricovului nr. 13 - 19”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

25465/1/6 din 10/02/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 



245 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Drumul Valea Cricovului nr. 13 - 19”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4946 m.p., 

proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 76 

Data: 31.03.2014 
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