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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

   Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. :1498 din 21.XI.2014 

 

PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI III DIN DISPOZIŢIA PRIMAR  

GENERAL NR.1353/24.10.2014 - PRIVIND PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI  

ACŢIUNI PENTRU DESZĂPEZIREA ŞI COMBATEREA POLEIULUI  

ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI PENTRU IARNA 2014-2015 

 

 Având în vedere referatul Direcţiei Generale Infrastructură şi Utilităţi Publice prin care se 

propune PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI PENTRU DESZĂPEZIREA ŞI 

COMBATEREA POLEIULUI ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI PENTRU IARNA 2014-2015; 

 În conformitate cu adresele Primăriei Sector 2 nr. 60955/15.10.2014, Primăriei Primăriei 

Sector 4 nr. 34940/06.10.2014, Primăriei Sector 5 nr. 26732/08.10.2014, adrese prin care au fost 

înaintate Programele de Măsuri şi Acţiuni ce urmează a se desfăşura pentru deszăpezirea şi 

combaterea poleiului în Municipiul Bucureşti. 

 Văzând prevederile art.2, alin (3), lit."g" din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare 

a localităţilor, republicată şi art.3 alin.(1), art.8 alin.(1) din Legea nr.51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată; 

 Potrivit art.59-69 din Ordinul nr. 110/2007, Anexa 1 privind aprobarea Regulamentului - 

cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 Ţinând seama de art.8 lit.”f” din O.G. nr.21/2002 modificată şi aprobată prin Legea 

nr.515/2002 - privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

 În baza art. 55 şi art. 56 Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 119/2010 privind Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul Bucureşti; 

 În temeiul art. 63 alin.(1) lit.”d”, art. 68 alin.(1) şi a art.85 din Legea nr. 215/2001 a 

Administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE: 

 

 Art. 1. Se modifică Anexa 3 a Dispoziţiei Primar General nr. 1353/24.10.2014 privind 

Programul de măsuri şi acţiuni pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului în municipiul 

Bucureşti pentru iarna 2014-2015, cu scoaterea din Anexa III, la programul de deszăpezire şi 

combaterea poleiului pentru iarna 2014-2015 S.C Compania Romprest Service SA, a 

programului de deszăpezire şi combaterea poleiului pentru iarna 2014-2015 pentru 
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sectorul 5. 

 

 Art. 2. La nivelul Municipiului Bucureşti se va executa Programul de măsuri şi acţiuni 

privind deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru iarna 2014-2015. 

 

 Art. 3. Pentru coordonarea şi supravegherea Programului de măsuri şi acţiuni menţionat la 

art. 1, se constituie Comandamentul de deszăpezire şi combaterea poleiului, având 

componenţa prevăzută în Anexa 1* la prezenta Dispoziţie, şi Grupa Tehnică având componenţa 

prevăzută în Anexa 2* la prezenta Dispoziţie. 

 

 Art. 4 În vederea îndeplinirii atribuţiilor de coordonare, monitorizare şi control ce revin 

Primăriei Municipiului Bucureşti conform de Art. IV alin.(1) din Legea nr.99/2014 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

republicată, Punerea în aplicare a Programul de măsuri şi acţiuni privind deszăpezirea şi 

combaterea poleiului pentru iarna 2014-2015 se face în mod coordonat de la nivelul Primăriei 

Municipiului Bucureşti, către Primăriile Sectoarelor 1-6. 

 Participarea la Comandamentul de deszăpezire şi combaterea poleiului organizat la 

nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti va fi asigurată reprezentanţi cu atribuţii specifice şi de 

decizie din cadrul Primăriilor sectoarelor 1-6, cât şi din partea operatorilor serviciului de 

salubrizare. 

 

 Art. 5. Programul de măsuri şi acţiuni privind deszăpezirea şi combaterea poleiului 

în Municipiul Bucureşti pentru iarna 2014-2015 cuprinde Programele de deszăpezire şi 

combaterea poleiului pentru iarna 2014-2015 executate de: S.C. COMPANIA ROMPREST 

SERVICE S.A, S.C. SUPERCOM S.A, S.C. ROSAL GRUP S.A, S.C. REBU S.A, S.C. URBAN 

S.A, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI 

PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6, precum şi programele executate de R.A.T.B, 

R.A.D.E.T, S.C. METROREX S.A, S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A, S.C. APA NOVA 

BUCUREŞTI S.A, ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, 

ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR ŞI CREMATORIILOR UMANE, ADMINISTRAŢIA SPITALELOR 

ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI, ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR, societăţile 

comerciale ce îşi desfăşoară activitatea pe raza Sectorului 5, prevăzute în Anexa 3*. 

 

 Art. 6. Programele de deszăpezire şi combaterea poleiului pentru iarna 2014-2015 

executate de către: S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, S.C. SUPERCOM S.A, S.C. 

ROSAL GRUP S.A, S.C. REBU S.A şi al S.C. URBAN S.A, pe arterele destinate traficului 

R.A.T.B. (inclusiv pasajelor subterane şi supraterane atât cele destinate traficului auto cât şi cele 

pietonale) şi a celor pe care se află obiective sociale şi de interes public se aplică imediat de la 

declanşarea fenomenelor meteorologice specifice şi se finalizează în maxim 4 ore de la 
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încetarea acestor fenomene, aceasta reprezentând URGENŢA 1. 

 Tot în condiţiile URGENŢEI 1 se vor aplica şi programele efectuate de către R.A.T.B. 

Acţiunea de deszăpezire efectuată de către R.A.T.B pe căile de rulare a tramvaielor va fi strict 

coordonată împreună cu societatea care efectuează deszăpezirea în sectorul respectiv. 

 Dispeceratul R.A.T.B va anunţa prin staţiile de emisie recepţie cu cel puţin 1 oră înainte, 

începerea acţiunii în cadrul programelor de deszăpezire precum şi punctele din care pleacă 

utilajele de deszăpezire. 

 

 Art. 7. Operatorii de salubrizare vor lua măsuri ca deszăpezirea şi combaterea poleiului pe 

arterele care fac legătura între arterele, menţionate la Art. 5, cu trafic R.A.T.B. şi arterele 

secundare să se realizeze în condiţiile URGENŢEI 1. 

 

 Art. 8. În cadrul URGENŢEI 1, imediat după declanşarea fenomenelor meteorologice 

specifice se vor lua măsuri de către toţi operatorii care execută programe de deszăpezire şi 

combatere polei pentru a asigura accesul în siguranţă la/de la obiectivele ce deservesc servicii 

vitale pentru populaţie (sănătate, alimentaţie publică, învăţământ, asigurare energie electrică, 

termică, transport în comun, etc). 

 

 Art. 9. Deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru staţiile R.A.T.B şi refugiile pietonale 

ale staţiilor R.A.T.B se execută de către operatorii de salubrizare, şi în funcţie de condiţiile meteo 

aceste prestaţii vor fi completate şi prin intervenţia R.A.T.B. cu precădere la capetele de linii 

RATB. Aceste prestaţii se realizează în cadrul URGENŢEI 1 şi se finalizează în maxim 2 ore de 

la încetarea fenomenelor meteorologice specifice. 

 În cazul neefectuării prestaţiilor menţionate se vor aplica sancţiuni conform H.C.G.M.B. nr. 

119/2010. 

 

 Art. 10 În termen de 5 zile de la promovarea prezentei Dispoziţii, R.A.T.B şi operatorii de 

salubrizare vor comunica Primăriei Municipiului Bucureşti - D.U.P, lista cu staţiile R.A.T.B şi 

refugiile pietonale ale staţiilor R.A.T.B, care vor fi supuse operaţiilor de deszăpezire şi combatere 

polei în condiţiile art. 8. 

 În cazul în care nu vor fi transmise aceste liste se consideră că ambii operatori au în 

responsabilitate execuţia deszăpezirii şi combaterii poleiului a staţiilor R.A.T.B şi refugiilor 

pietonale aferente acestora. 

 

 Art. 11. Imediat ce a fost finalizată intervenţia în cadrul URGENŢEI 1, conform art.5 şi art. 

7, S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, S.C. SUPERCOM S.A, S.C. ROSAL GRUP 

S.A, S.C. REBU S.A şi S.C. URBAN S.A, vor acţiona pe restul arterelor care nu au fost incluse în 

URGENŢA 1, străzi care nu au fost cuprinse în programele de deszăpezire executate de către 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC sector 2, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI 

DEZVOLTARE URBANĂ sector 6. 

 Această intervenţie reprezintă URGENŢA 2, care are termen de execuţie maxim 4 ore 
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de la declanşarea ei. În situaţia în care fenomenele meteorologice specifice sunt foarte 

abundente sau durează foarte mult se va continua acţiunea de deszăpezire în cadrul Urgentei 1, 

simultan cu demararea acţiunii şi în Urgenţa 2. 

 

 Art. 12. Programul de deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru iarna 2014-2015 

efectuat de către: Administaţia Domeniului Public Sector 2 şi Administaţia Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6, prevăzute în Anexa 3 se aplică pe arterele cu obiective sociale 

(altele decât cele incluse în programul efectuat de operatorul de salubrizare), imediat după 

declanşarea fenomenelor meteorologice specifice şi se finalizează în maxim 4 ore de la 

încetarea acestor fenomene. Această intervenţie reprezintă URGENŢA 1. 

 

 Art. 13 În condiţiile URGENŢEI 1 se vor aplica şi programele: R.A.D.E.T, ADMINISTRAŢIA 

LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR ŞI 

CREMATORIILOR UMANE, ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SECTOR 5, S.C. APA NOVA 

BUCUREŞTI S.A, S.C. METROREX S.A, S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A, 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR şi ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE 

BUCUREŞTI. 

 

 Art. 14 Administraţia Străzilor va asigura deszăpezirea şi combaterea poleiului în toate 

parcările pe care le administrează, inclusiv căile de acces ale acestor parcări. Această 

intervenţie se va realiza în cadrul URGENŢEI 1. 

 

 Art. 15 Administraţia Străzilor şi R.A.T.B. vor interveni în cadrul Urgenţei 1 pentru 

îndepărtarea zăpezii depusă pe indicatoarele de semnalizare rutieră conform ariei de 

responsabilitate. 

 

 Art. 16. În termen de 5 zile de la promovarea prezentei Dispoziţii, operatorii de salubrizare 

vor stabili cu exactitate lista arterelor din Urgenţa 1 şi lista arterelor din Urgenţa 2, astfel încât, în 

cadrul celor 2 urgenţe să fie cuprinse toate arterele din sector, urmând a fi comunicate Primăriei 

Municipiului Bucureşti. În cazul în care nu vor fi transmise listele cu arterele menţionate pentru 

intervenţia în cadrul celor 2 Urgenţe, se va considera că toate arterele din sectorul respectiv sunt 

incluse în Urgenţa 1. 

 

 Art. 17. Toţi operatorii care execută programe de deszăpezire şi combatere polei vor 

comunica Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Utilităţi Publice, data şi ora declanşării 

precum şi data şi ora finalizării intervenţiilor în cadrul Urgenţelor 1 şi 2, sau a reluării acţiunilor 

Urgenţei 1 respectiv Urgenţei 2 în cazul precipitaţiilor abundente sau de durată. 

 

 Art. 18. Operatorii care execută programe de deszăpezire şi combatere polei vor transmite 

Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Utilităţi Publice, după fiecare intervenţie, zilnic până la 

orele 8
30

 o copie a Registrului de Evidenţă a activităţilor de deszăpezire şi combatere polei, 
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conform art. 60 Anexa 1 din H.C.G.M.B nr. 119/2010. De-asemenea vor fi comunicate 

obligatoriu, pe lângă cantităţile şi materialele utilizate, stocurile de materiale existente. 

 

 Art. 19. Operatorii de salubrizare vor încheia convenţii cu Administraţia Naţională de 

Meteorologie pentru a dispune în orice moment de prognoza meteo. 

 

 Art. 20. Activitatea de deszăpezire şi combaterea poleiului devine operativă odată cu 

apariţia primelor fenomene meteorologice specifice, dar nu mai târziu de 15.11.2014, şi va 

continua până la dispariţia fenomenelor specifice iernii, chiar dacă acestea se înregistrează după 

15.03.2015. 

 

 Art. 21. Tratamentele preventive destinate combaterii poleiului se aplică în maxim 2 ore 

de la avertizarea meteorologică, începând cu pantele, rampele, podurile şi pasajele rutiere, apoi 

celelalte artere cu trafic auto, inclusiv căile de acces la obiectivele de interes public şi social. 

 

 Art. 22. Îndepărtarea manuală a zăpezii se va executa cu prioritate după cum urmează: la 

treceri de pietoni, staţii şi refugii R.A.T.B, guri de scurgere, rigole. Această operaţie se va finaliza 

în termen de 10 ore de la terminarea URGENŢEI 1. 

 

 Art. 23. în cazul avertizărilor meteo, privind apariţia fenomenelor specifice: ninsori/polei, 

operatorii de salubrizare, vor poziţiona utilajele specifice în locaţii uşor accesibile pe raza zonei 

de acţiune, iar în cazul rampelor şi pantelor, podurilor şi pasajelor auto în vecinătatea acestora, 

astfel încât să se permită intervenţia rapidă pe programele de deszăpezire şi combatere polei. 

 

 Art. 24. Locaţiile menţionate la art. 22 vor fi cuprinse în programele de deszăpezire şi 

combatere polei efectuate de operatorii de salubrizare care vor fi transmise Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi vor fi comunicate prin staţiile de emisie recepţie şi dispeceratului Primăriei 

Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 25. Substanţele folosite pentru combaterea poleiului şi a gheţii vor fi stabilite astfel 

încât să respecte prevederile legale în vigoare şi să îndeplinească cerinţele privind protecţia 

mediului înconjurător. Modul de aplicare şi utilizare al substanţelor folosite se va face în 

conformitate cu prevederile art. 68 din Ordinul A.N.R.S.C nr. 110/2007. 

 

 Art. 26. Persoanele fizice şi juridice vor îndepărta ţurţurii de gheaţă formaţi în urma 

fenomenelor meteorologice şi vor curăţa de zăpadă şi gheaţă trotuarele aferente imobilelor unde 

domiciliază sau îşi desfăşoară activitatea, a sediilor de firme, curţilor şi terenurilor deţinute 

conform art. 12 din H.C.G.M.B nr. 120/2010, fără a depozita această zăpadă pe carosabil sau pe 

gurile de canal. 

 

 Art 27. Instituţiile publice, unităţile de alimentaţie publică, pieţele, unităţile sanitare vor lua 
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măsuri pentru a asigura deszăpezirea şi combaterea poleiului pe căile de acces, interioare şi 

exterioare, în maxim 2 ore de la declanşarea fenomenelor meteorologice fără a depozita această 

zăpadă pe carosabil sau pe gurile de canal. 

 

 Art 28. În cazul avertizărilor meteo privind apariţia fenomenelor meteorologice specifice, 

toţi deţinătorii de autoturisme care sunt parcate pe carosabil vor lua măsuri preventive pentru 

poziţionarea acestora astfel încât să fie permis accesul utilajelor de dezăpezire şi combatere 

polei. 

 

 Art. 29. În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei Dispoziţii, operatorii de 

salubrizare care desfăşoară programe de deszăpezire şi combatere polei pe raza celor 6 

sectoare ale Municipiului Bucureşti, vor transmite Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia 

Utilităţi Publice, listele cu arterele/trotuarele pentru care se execută programe de deszăpezire 

conform Cap.IV, Art. 5, alin. 2, lit. g, din H.C.G.M.B. nr. 120/2010 şi trotuarele aferente azilelor de 

bătrâni, centrelor de copii, căminelor şi adăposturilor sociale, şcolilor speciale. În cazul 

netransmiterii acestor date în termenul stabilit, se va considera că responsabilitatea deszăpezirii 

şi combaterii poleiului acestora revine operatorilor de salubrizare. 

 

 Art. 30. În cazul unor ninsori abundente, sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore, 

se va interveni cu utilaje de deszăpezire care vor acţiona în baterie formată de 3-5 utilaje 

specifice deszăpezirii, care să se desfăşoare din axul arterei spre bordura carosabilului, pentru 

degajarea cu prioritate a zăpezii de pe arterele pe care se desfăşoară transportul în comun, 

intrările- iesirele către Autostrada A1, Autostrada A2, DN1, etc şi a străzilor pe care se află 

instituţiile publice respectiv: şcoli, spitale, pieţe agroalimentare, staţii de salvare, unităţi de 

pompieri etc. Pentru a asigura circulaţia rutieră pe toată partea carosabilă, după încetarea 

fenomenelor meteorologice, se va acţiona pe toată platforma drumului, acţiune ce va beneficia 

de sprijinul Brigăzii Poliţiei Rutiere, al Poliţiei locale a Municipiului Bucureşti şi al Politiei locale a 

sectoarelor 1-6. 

 Pentru a facilita acţiunea utilajelor în baterie, tronsoane din arterele pe care se acţionează 

pot fi, după caz, blocate parţial cu sprijinul Brigăzii de Poliţie Rutieră, a Poliţiei Locale a 

Municipiului Bucureşti şi a Poliţiei Locale a Sectoarelor 1-6. 

 

 Art. 31. Pentru punerea în aplicare a art.29, fiecare operator de salubrizare va stabili un 

maxim de trei trasee specifice care să asigure accesul la serviciile de urgenţă (pompieri, salvare, 

spitale, etc). 

 

 Art. 32. Toate comunicările membrilor Comandamentului, Grupei Tehnice, operatorilor de 

salubritate, celorlalţi participanţi la programul de deszăpezire şi combatere polei, care se fac în 

regim de urgenţă, vor fi efectuate prin staţiile de emisie recepţie. 

 

 Art. 33. Operatorii de salubrizare care desfăşoară programele mai sus menţionate au 
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obligaţia de a asigura un număr minim de 10 utilaje specifice (inscripţionate în mod distinct) 

pentru intervenţii punctuale solicitate de echipajele de urgenţă (poliţie, salvare, SMURD, 

pompieri, descarcerare, servicii de utilitate publică). Aceste utilaje nu vor fi incluse în execuţia 

programelor. 

 

 Art. 34. Operatorii de salubrizare au obligaţia de a asigura parcul auto astfel încât utilajele 

specifice să poată interveni simultan atât în condiţiile prevăzute de URGENŢA 1 cât şi în cele din 

URGENŢA 2. 

 

 Art. 35. Utilajele de deszăpezire şi combaterea poleiului aparţinând operatorilor care 

efectuează prestaţii pentru agenţii economici vor fi inscripţionate în mod corespunzător şi nu vor 

fi incluse în programele pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului pe arterele publice. 

 

 Art. 36. Operaţiunile de încărcare, transport, descărcare şi depozitare a zăpezii şi a gheţii 

se realizează concomitent cu operaţiile de deszăpezire şi combatere polei si se finalizează odată 

cu Urgenţa 1 pentru arterele prevăzute în cadrul Urgenţei 1. Pentru restul arterelor se 

operaţiunile se vor finalizează în maxim 8 ore de la terminarea URGENŢEI 2 - Aceste operaţii 

reprezenta ETAPA a 3-a de acţiune. 

 

 Art. 37. Administaţiile Domeniului Public (inclusiv toti operatorii privaţi care prestează 

activităţi de amenajare si refacere spaţii verzi de pe aliniamente stradale, parcuri şi grădini 

publice), Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti vor pune la dispoziţie pe perioada 

derulării Programul de măsuri şi acţiuni privind deszăpezirea şi combaterea poleiului 

pentru iarna 2014-2015 un număr de tel verde care va funcţiona 24 de ore din 24, la care se vor 

prelua toate sesizările privind crengile si copacii căzuţi pe carosabil sau spaţiul verde. 

 De asemenea, vor avea în dotare echipamente specifice şi 1 utilaj de deszăpezire echipat 

cu plug pentru a acţiona în cazul crengilor, copacilor căzuţi pe domeniul public. Termenul de 

intervenţie este de 2 ore de la sesizare, constatare. Finalizarea intervenţiei va fi comunicată 

dispeceratului Primăriei Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 38. Verificarea la bazele de deszăpezire şi combaterea poleiului efectuată de către 

personalul din cadrul Direcţiei Utilităţi Publice se va face conform Regulamentului din Anexa 4*. 

 

 Art. 39. Primăria Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control 

a Municipiului Bucureşti - Direcţia Control şi Direcţia Utilităţi Publice va verifica modul de 

respectare în teren a programelor de deszăpezire şi combaterea poleiului de la art. 3, 

întocmindu-se fişa de control, conform Anexei 5*. 

 

 Art. 40. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, DIRECŢIA UTILITĂŢI PUBLICE, 

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ ŞI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - 

DIRECŢIA CONTROL, PRIMĂRIILE SECTOARELOR 1-6 - prin Direcţiile de Specialitate, 
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POLIŢIA LOCALĂ a SECTOARELOR 1-6, S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., S.C. 

REBU S.A., S.C. SUPERCOM S.A., S.C. ROSAL GRUP S.A., S.C. URBAN S.A., 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6, R.A.T.B., R.A.D.E.T., S.C. LUXTEN LIGHTTNG 

COMPANY S.A., S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A., ADIMINSTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI 

AGREMENT BUCUREŞTI, ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR ŞI CREMATORIILOR UMANE, S.C. 

METROREX S.A, ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR, ADMINISTRŢIA SPITALELOR ŞI 

SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI vor duce la îndeplinire măsurile prevăzute în Programul 

de deszăpezire şi combaterea poleiului. 

 

 Copii după prezenta Dispoziţie se vor transmite: Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii 

Publice, Direcţiei Utilităţi Publice şi SC Compania Romprest Service SA prin grija Direcţiei 

Administraţie Publică. 

 

 Art. 41. Anexele 1-5 fac parte din prezenta Dispoziţie. 

 

 

PRIMAR GENERAL 

 

Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

  

 Tudor TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti 

Nr.1498/21.XI.2014 

 

 

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

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

   PRIMAR GENERAL 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1527 din 26.XI.2014 

 

 Având în vedere Referatul de Specialitate al Direcţiei Audit Public Intern nr. 733/ 

31.10.2014, prin care se propune aprobarea "Normelor metodologice specifice privind 

exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul P.M.B, al serviciilor/ instituţiilor publice de 

interes local ale M.B., aflate în subordinea/ în coordonarea/ sub autoritatea acestuia şi al regiilor 

autonome de interes local R.A.D.E.T. Bucureşti şi R.A.T.B.", elaborate de Direcţia Audit Public 

Intern în baza H.G. nr. 1.086/ 11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind 

exercitarea activităţii de audit public intern; 

 

 Ţinând seama de Avizul nr. 154.497/ 14.10.2014, emis de Ministerul Finanţelor Publice - 

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

Bucureşti - Serviciul Audit Public Intern, delegat în acest scop, de Ministerul Finanţelor Publice -

Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, privind "Normele metodologice 

specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul P.M.B, al serviciilor/ 

instituţiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/ în coordonarea/ sub autoritatea 

acestuia şi al regiilor autonome de interes local R.A.D.E.T. Bucureşti şi R.A.T.B."; 

 

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

 

 În aplicarea art. 1.4.1.1 din H.G. nr. 1.086/ 11.12.2013 pentru aprobarea Normelor 

generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; 

 

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

public intern, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

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

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

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

public intern în cadrul P.M.B, al serviciilor/ instituţiilor publice de interes local ale M.B., aflate în 
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subordinea/ în coordonarea/ sub autoritatea acestuia şi al regiilor autonome de interes local 

R.A.D.E.T. Bucureşti şi R.A.T.B.", actualizate de Direcţia Audit Public Intern, care sunt prevăzute 

în anexa* ce face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

  

 Art. 2 Prevederile D.P.G. nr. 944/18.07.2014 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

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

prevederile prezentei dispoziţii. 

 

 

PRIMAR GENERAL 

 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

  

 

SECRETAR GENERAL  

al Municipiului Bucureşti 

  

 Tudor TOMA 

 

 

DIRECŢIA AUDIT PUBLIC INTERN 

p. Director Executiv 

 

Clarisa VICIU 

 

 

DIRECŢIA JURIDIC 

Director Executiv 

 

Adrian IORDACHE 

 

 

 

 

 

*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 alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti  

pe perioada 04 decembrie 2014 – 03 martie 2015 

 

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului Bucureşti; 

Conform prevederilor: 

-Art. 9 alin. (1) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului 

- cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 673/2002; 

-Art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/2005; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic - Se alege domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard, în funcţia de 

preşedinte de şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 04 decembrie 

2014 - 03 martie 2015. 

 

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

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11.2014 

Nr. 267 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cheltuielilor de personal în limita plafonului aprobat  

şi redistribuiri de sume pentru optimizarea execuţiei bugetului  

în luna decembrie 2014 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă majorarea cheltuielilor de personal în bugetul municipiului Bucureşti pe 

anul 2014 în limita plafonului aprobat pe acest an şi modificările în bugetele unor instituţii de 

interes local şi al Primăriei Municipiului Bucureşti pe anul 2014, conform anexelor 1 şi 1.1 - 

1.12 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Veniturile şi cheltuielile bugetului local şi ale bugetului instituţiilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, precum şi vărsămintele din secţiunea de funcţionare pentru 

finanţarea secţiunii de dezvoltare se modifică cu influenţele rezultate din includerea în bugetul 

municipiului Bucureşti pe anul 2014 a modificărilor cuprinse în anexele prevăzute la art. 1. 

Art.3 Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze şi să includă în bugetul 

propriu al municipiului Bucureşti pe anul 2014 influenţele la cheltuieli de personal şi bunuri şi 

servicii din anexele la prezenta hotărâre pe articole şi alineate în execuţia bugetului. 

Art.4 Primarul General al Municipiului Bucureşti, prin direcţiile de specialitate va include 

în bugetul propriu al municipiului Bucureşti pe anul 2014 şi anexele la acesta, modificările din 

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

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11.2014. 

Nr.268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 contractului de finanţare nerambursabilă dintre  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi  

Ministerul Fondurilor Europene, Direcţia Generală Autoritatea de  

Management pentru Programul Operaţional Sectorial „ Dezvoltarea  

Resurselor Umane" în vederea implementării proiectului  

„Dezvoltarea economiei sociale la standarde europene" ID 143828 

 

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, Comisiei economice, buget, finanţe 

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

În conformitate cu prevederile:  

-Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a 

serviciilor sociale;  

-Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială; 

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

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

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

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

ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;  

-Hotărârii Guvernului 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, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), alin. (2) lit. b), d), e), alin. (7) lit. a) şi art. 45 alin. (2) 

lit. d) şi f) dln Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
 
cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞIt 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art.1 Se aprobă Contractul de finanţare nerambursabilă dintre Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Ministerul Fondurilor Europene, Direcţia Generală 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor 

Umane" în vederea implementării proiectului „Dezvoltarea economiei sociale la standarde 

europene" ID 143828, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, în calitate de 

solicitant al proiectului, va lua toate măsurile necesare asigurării implementării proiectului şi va 

identifica modalităţile de evitare a creării de structuri legate astfel încât să poată fi absorbite 

sumele maxime din schema de minimis, puse la dispoziţie prin finanţări nerambursabile. 

Art.3 Reprezentantul legal al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti se împuterniceşte pentru a semna documentele subsecvente contractului de finanţare 

Art.4 Metodologia de implementare a proiectului este prevăzută în anexa nr. 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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 Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11. 2014 

Nr. 269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 contractului de finanţare încheiat între Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi AMPOSTDRU în vederea implementării proiectului 

„Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depăşeşte-te" 

 

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 raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială, 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. 292/2011 a asistenţei sociale; 

-Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

-Ordinului comun MMFPS/MFP 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a 

listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial  

„ Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"; 

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

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

-Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor 

acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial 

„Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013", cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii Guvernului 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, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 305/2013; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞT 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art.1 Se aprobă Contractul de finanţare prevăzut în anexa nr.1 încheiat între Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi AMPOSDRU privind implementarea 

proiectului „Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depăşeşte-te" ID 143889 (denumit în continuare 

Proiect) finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013, DMI 6.1. Dezvoltarea economiei sociale. 

Art.2 Reprezentantul legal al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti se împuterniceşte pentru a semna documentele subsecvente contractului de finanţare 

prevăzut în anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.3 Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, în calitate de 

solicitant al proiectului „Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depăşeşte-te" (anexa nr. 2), va lua 

toate măsurile necesare asigurării implementării proiectului şi va identifica modalităţile de evitare 

a creării de structuri legate astfel încât să poată fi absorbite sumele maxime din schema de 

minimis, puse la dispoziţie prin finanţările nerambursabile. 

Art.4 Se aprobă procedura privind managementul şi implementarea proiectului „Provoacă-te 

să realizezi ceva diferit. Depăşeşte-te" (anexa nr. 3), proiect care se derulează pe o perioadă de 

12 luni de la data semnării contractului de finanţare. 

Art.5 Se aprobă suportarea de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a 

cheltuielilor neeligibile care pot surveni în perioada implementării proiectului. 

Art.6 Anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11.2014 

Nr. 270 

 

 

 

 

*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 contractului de finanţare încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

a Municipiului Bucureşti şi AMPOSTDRU în vederea implementării proiectului „Valorificarea 

oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în 

Întreprinderi Sociale VALORIS" 

 

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, 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. 292/2011 privind asistenţa socială; 

-Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

-Ordinului comun MMFPS/MFP 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a 

listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial  

„ Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"; 

-Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 989/29.09.2014 privind modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 

1117/2170/2010; 

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

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

-Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor 

acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial 

„Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013", cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii Guvernului 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, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
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- Hotărârii C.G.M.B. nr.305/2013; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Contractul de finanţare prevăzut în anexa nr.1 încheiat între Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi AMPOSDRU privind implementarea 

proiectului „Valorificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, 

prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS" ID 144616 (denumit în continuare Proiect) 

finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 

DMI 6.1. Dezvoltarea economiei sociale. 

Art.2 Reprezentantul legal al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti se împuterniceşte pentru a semna documentele subsecvente contractului de finanţare 

prevăzut în anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.3 Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, în calitate de 

solicitant al proiectului „Valorificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile 

vulnerabile, prin integrarea în întreprinderi Sociale VALORIS" conform anexei nr. 2, va lua toate 

măsurile necesare asigurării implementării proiectului şi va identifica modalităţile de evitare a 

creării de structuri legate astfel încât să poată fi absorbite sumele maxime din schema de 

minimis, puse la dispoziţie prin finanţările nerambursabile. 

Art.4 Se aprobă bugetul proiectului, finanţat în cadrul POSDRU 2007-2013, AXA 6. 

„Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei 

sociale", în valoare totală de 10.174.583,04 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr. 3. 

Art.5 Se aprobă procedura privind managementul şi implementarea proiectului 

„Valorificarea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile, prin 

integrarea în Întreprinderi sociale VALORIS" conform anexei nr. 4, proiect care se derulează pe o 

perioadă de 12 luni de la data semnării contractului de finanţare. 

Art.6 Se aprobă suportarea de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a 

cheltuielilor neeligibile care pot surveni în perioada implementării proiectului. 

Art.7 Anexele nr. 1*, nr. 2*, nr. 3* şi nr. 4* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.8 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11. 2014 

Nr. 271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din Primăria Municipiului Bucureşti 

pentru anul 2015 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Luând în considerare adresa nr. 36001/2014 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

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

publici, republicată, 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 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 de ocupare a funcţiilor publice din Primăria Municipiului Bucureşti 

pentru anul 2015", conform anexei* care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

Art.2 Primarul General prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11.2014 

Nr. 272 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de 

Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti pentru anul 2015 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare adresa nr. 32091/2014 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

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

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) 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 "Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de 

Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti pentru anul 2015", conform anexei* care face 

parte integrată din prezenta hotărâre. 

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

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor 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 27.11.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11.2014 

Nr. 273 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie 

Locală şi Control a Municipiului Bucureşti pentru anul 2015 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare adresa nr. 38719/2014 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

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

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) 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 „Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de 

Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti pentru anul 2015", conform anexei* care face 

parte integrată din prezenta hotărâre. 

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

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor 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 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11. 2014. 

Nr.274 

 

 

 

*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 preluarea competenţelor de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de la 

Consiliul Local al Sectorului 5 cu privire la înfiinţarea, organizarea, atribuirea şi derularea 

activităţilor serviciului public de salubrizare în sectorul 5 al municipiului Bucureşti la solicitarea 

motivată a Consiliului Local al Sectorului 5 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile:  

-Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată; 

-Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

-Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice nr. 110/2007, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 

localităţilor;  

-Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 70/31.08.2014 privind asigurarea serviciului de 

salubrizare şi deszăpezire de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pe raza 

Sectorului 5; 

Potrivit adresei nr. 21983/21.08.2014 a Primăriei Sectorului 5 al municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art. 45 alin. (2) din 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă preluarea competenţelor de către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti de la Consiliul Local al Sectorului 5 cu privire la înfiinţarea, organizarea, atribuirea şi 

derularea activităţilor serviciului public de salubrizare în sectorul 5 al municipiului Bucureşti la 

solicitarea motivată a Consiliului Local al Sectorului 5. 

Art.2 Finanţarea serviciului public de salubrizare în sectorul 5 se va face din bugetul 

municipiului Bucureşti. 



30 

 

Art.3 Se aprobă iniţierea tuturor demersurilor necesare pentru punerea în aplicare a 

procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în sectorul 5 al municipiului 

Bucureşti. 

Art.4 Se aprobă iniţierea în regim de urgenţă a unei proceduri pentru asigurarea serviciului 

public de salubrizare - activitatea de salubrizare stradală şi activitatea de iarnă pe raza sectorului 

5, până la finalizarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în 

sectorul 5 al municipiului Bucureşti. 

Art.5 În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Primăria Sectorului 5 

va comunica Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Utilităţi Publice, lista arterelor din sectorul 

5 care va cuprinde pentru fiecare arteră: 

- denumirea, lungimea şi lăţimea carosabilului; 

- lungimea şi lăţimea trotuarului; 

- tipul de îmbrăcăminte rutieră. 

În aceleaşi condiţii se vor transmite listele cu casele, asociaţiile de proprietari/locatari, 

condominii, instituţii publice şi agenţii economici care vor cuprinde adresele şi datele de 

identificare ale acestora. 

Art.6 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 202/2014. 

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

Bucureşti şi Primăria Sectorului 5 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 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11.2014 

Nr.275 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind derularea unor proiecte de către Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului 

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 - Serviciul 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 Se aprobă finanţarea proiectelor componente ale Managementului destinaţiei turistice 

a Municipiului Bucureşti derulate de către Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului 

Bucureşti -Bucharest Convention &Visitors Bureau cu suma de 500 mii lei lunar începând cu luna 

decembrie 2014. Transferul sumei menţionate se va face până la data de 10 a fiecărei luni, în 

contul Asociaţiei. 

Art.2 În vederea implementării proiectelor prevăzute în documentul Managementul 

destinaţiei turistice Bucureşti, atribuţiile stipulate în Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Primăriei Municipiului Bucureşti, la art. 68 pct. 1), 2), 3), 4), 6), 9), 11) se vor exercita începând 

cu data prezentei de către Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Bucureşti - 

Bucharest Convention & Visitors Bureau, în conformitate cu statutul Asociaţiei aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 67/2014. 

Art.3 (1) Anexa 1* face parte Integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Bucureşti-Bucharest 

Convention & Visitors Bureau va prezenta C.G.M.B. lunar raportul cu modul de cheltuire a 

sumelor alocate de la bugetul C.G.M.B., entităţile beneficiare şi programele desfăşurate. 

(3) Neprezentarea raportului lunar duce la suspendarea alocării de fonduri şi restituirea 

sumelor primite de la bugetul C.G.M.B. 
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Art.4 Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu 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 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11.2014 

Nr. 276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 al Sectorului 1 să hotărască cu privire la aderarea la 

Asociaţia „Consiliul Internaţional pentru Iniţiative Locale de Mediu - Guvernele Locale pentru 

Sustenabilitate" - ICLEI - Local Governments for Sustainability
” 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană - Direcţia de Mediu; 

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

internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi publice şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 529/2013 pentru aprobarea 

Strategiei Naţionale a României privind Schimbările Climatice, SNRSC, 2010-2020; Obiectivul 

Strategic „Dezvoltarea unei strategii sectoriale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră"; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (2) lit. f) şi art. 81 alin. (2) lit. p) 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 aderarea 

la Asociaţia „Consiliul Internaţional pentru Iniţiative Locale de Mediu - Guvernele Locale pentru 

Sustenabilitate" - ICLEI - Local Governments for Sustainability” 

Art.2 Cheltuielile aferente aderării 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 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11.2014 

Nr. 277 



34 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea de denumiri pentru străzile situate la adresa  

Şoseaua Străuleşti nr. 69-71, sector 1, Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare: 

-Avizul nr. 02/26.09.2014 al Comisiei de Atribuire de Denumiri a municipiului Bucureşti din cadrul 

Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti; 

-Oferta de donaţie fără sarcini autentificată sub nr. 1016/27.11.2013 de Biroul Notarial „Libertas"; 

-Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 39/27.02.2014; 

-Contractul de donaţie autentificat sub nr. 303/12.05.2014 de Biroul Notarial „Libertas"; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) 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 (1) Se atribuie arterelor de circulaţie situate la adresa Şoseaua Străuleşti nr. 69-71, 

sector 1 Bucureşti, următoarele denumiri: 

-Bulevardul Petroliştilor pentru artera de circulaţie care începe din Şos. Străuleşti şi se 

termină în artera propusă a se denumi str.Gregoriu Ştefănescu; 

-Strada Teodor Mehedinţeanu pentru artera de circulaţie care începe din artera propusă a 

se numi B-dul Petroliştilor şi se termină în str. Coralilor; 

-Strada Virgiliu Tacit (1876-1935, inginer mine) pentru artera de circulaţie care începe din 

artera propusă a se numi B-dul Petroliştilor şi se termină în str. Coralilor; 

-Strada Gregoriu Ştefănescu (1836-1911, geolog) pentru artera de circulaţie care începe 

din artera propusă a se numi B-dul Petroliştilor şi se termină în Intr. Străuleşti. 

(2) Străzile menţionate la alin. (1) se identifică potrivit planului de situaţie*, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituţii: Direcţia Generală de 

Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, Primăriei Sector 1, Administraţia Domeniului 
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Public Sector 1, Compania Naţională Poşta Română S.A., Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a Municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11.2014 

Nr. 278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică  

a Municipiului Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Juridic; 

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

Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare adresa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului 

Bucureşti nr. 550/03.09.2014, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 3623/6/03.09.2014 

şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2789/03.09.2014; 

În conformitate cu prevederile: 

-Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată; 

-Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 7, alin. (9) 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 validează domnul comisar şef de poliţie Lupu Nelu, Director General al Direcţiei 

Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică a Municipiului Bucureşti, în locul domnului Pruteanu Mihai. 

Art.2 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 96/2012, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

197/2013, se modifică în mod corespunzător. 

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/2012 rămân neschimbate. 

Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 197/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11. 2014 

Nr.279  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot întocmite de  

Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană - Direcţia de Mediu; 

Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecţia mediului şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

-art. 6 art. 70 şi art. 90 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

-art. 1 alin. (2) şi art. 4 alin. (24) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi 

gestionarea zgomotului ambiant; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 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 hărţile strategice de zgomot întocmite de către Aeroportul Internaţional 

Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu, conform anexei* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti, CN 

Compania Aeroporturi Bucureşti SA şi va fi adusă la cunoştinţă publică conform legii. 

 

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

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11.2014 

Nr. 280 

 

 

*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 abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 85/29.04.2014 şi aprobarea trecerii Centrului de îngrijire 

şi Asistenţă „Schitul Darvari" din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 3 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti 

 

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

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

Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei Sănătate şi Protecţie Socială, raportul Comisiei Patrimoniu şi 

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

În baza prevederilor Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială şi ale Legii nr. 486/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 

1826/2005, pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

În temeiul art.36 alin. (2) lit. c), şi d), alin.(5), lit. a), alin. (6) lit. a) pct.2 şi art.45 alin. (3) din 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă trecerea Centrului de îngrijire şi Asistenţă „Schitul Darvari" situat în str. 

Schitul Darvari nr. 1, sector 2, din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 3 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti. 

Art.2 Finanţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă „Schitul Darvari" se asigură de către 

municipalitate, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti. 

Art.3 Serviciile socio-medicale ale Centrului de Îngrijire şi Asistenţă „Schitul Darvari" vor fi 

disponibile tuturor cetăţenilor din toate sectoarele Municipiului Bucureşti. 

Art.4 Predarea-primirea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă „Schitul Darvari" se va face pe 

bază de proces-verbal încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 3 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti. 
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Art.5 Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama, statul de funcţii şi bugetul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti se vor modifica corespunzător 

încadrării personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă „Schitul Darvari", cu 

respectarea standardelor minime obligatorii specifice. 

Art. 6 Hotărârea C.G.M.B. nr. 85/29.04.2014 se abrogă. 

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

Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11. 2014 

Nr. 281 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea în folosinţă gratuită a imobilului situat în str. General Berthelot nr. 90, sector 

1 către Primăria Municipiului Bucureşti, cu destinaţia depozit pentru arhiva Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 86/29.04.2014 

 

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

raportul comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Juridic şi al Administraţiei 

Fondului Imobiliar; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare: 

-adresa Direcţiei Administraţie Publică nr. 1325/16.04.2014; 

-nota Secretarului General nr. 1227560/906/6/08.04.2014 aprobată de Primarul General a 

Municipiului Bucureşti; 

-adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. S.M./8.519; 8.244; 10.401/P/31.07.2014; 

-adresa Primarului General nr. 3384/26.08.2014; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) , art. 45 alin. (3) şi art. 124 din Legea nr. 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită a imobilului situat în str. General 

Berthelot nr. 90, sector 1, de la Administraţia Fondului Imobiliar către Primăria Municipiului 

Bucureşti, cu destinaţia depozit pentru arhiva Primăriei Municipiului Bucureşti, în vederea 

desfăşurării activităţii specifice de arhivă. 

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1, identificat şi delimitat conform Încheierii de carte funciară 

nr. 4014/2013, a planului de încadrare în zonă şi releveelor ce fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre, se declară ca aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti. 

Art.3 Anexa la Hotărârea C.GM.B nr. 186/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică în mod corespunzător. 

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

încheiat între Administraţia Fondului Imobiliar şi Serviciul suport tehnico-administrativ din cadrul 

Primăriei Municipiului Bucureşti. 
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Art.5 Folosinţa gratuită asupra imobilului prevăzut la art.1 se va exercita pe perioada 

menţinerii destinaţiei imobilului ca spaţiu de depozitare arhivă. 

Art.6 Paza depozitului de arhivă se asigură de către Direcţia Generală de Poliţie Locală a 

Municipiului Bucureşti, prin instituirea unui post de pază permanent. 

Art. 7 Hotărârea C.G.M.B. nr. 86/29.04.2014 se abrogă. 

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

Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,27.11.2014 

Nr. 282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 313/18,12.2013  

privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor situate în  

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

Humboldt nr. 3, sector 3 şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 109/30.05.2014 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

elaborarea actelor normative, republicată; 

Luând în considerare adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. S.M./8.519; 

8.244; 10.401/P/31.07.2014; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

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

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

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.lll Hotărârea C.G.M.B. nr. 109/30.05.2014 se abrogă. 

Art.IV Primarul General al Municipiului Bucureşti, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11.2014 

Nr. 283 

 

http://art.il/
http://art.iv/
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Anexa La HCGMB. nr. 283/27.11.2014 

 

DATELE DE IDENTIFICARE  

ale imobilelor ce completează domeniul public al Municipiului Bucureşti, 

 

Nr. 

crt. 

Adresă imobil Mod dobândire Suprafaţă 

teren - mp 

Unităţi 

 

locative 

Suprafaţă 

construită  

la sol - mp 

Suprafaţă 

desfăşurată -mp 

Regim 

înălţime 

 

Valoare inventar 

- lei 

1 Aleea Cioplea nr. 4, bl. 2, nr. 

cad. 6429, CF nr. 34756 

Contract donaţie 

nr. 4410/2002 (teren + clădire), 

1.451,67 50 552,20 2.575,00 S+P+4E 4.330.738,00 

2 Şos. Gării Căţelu nr. 170B 

(fost 170-174), cămin 3 nr. 

cad. 6631/1, CF nr. 36134 

 

 

Contract donaţie teren nr. 

2574/2002 şi Contract donaţie 

clădiri nr. 2484/2002, 

 

 

1.291,00 45 516,51 3.132,00 S+P+4E 4.843.273,00 

3 Şos. Gării Căţelu nr. 170B 

(fost 170-174), cămin 4, nr. 

cad. 6631/2, CF nr. 36134 

1.290,00 45 517,62 3.132,00 S+P+4E 4.843.273,00 

4 Aleea Cioplea nr. 3-5 Cămin 

1, nr. cad. 2542, CF nr. 

5442 

 

Contract de donaţie nr. 

6921/11.12.2001 (teren + 2 

clădiri) 

 

 

 

1312 

 

 

90 

527 2573,75 S+P+4E 4.272.049,00 

 

5 Aleea Cioplea nr. 3-5 Cămin 

2, nr. cad. 2542, CF nr. 

5442 

527 2573,75 S+P+4E 4.272.049,00 

 

6 Str. Alexander von Humbold 

nr. 3 

Contract de donaţie nr. 

1290/09.06.2003 

1480 62   P+4E 9.413.943,00 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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

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

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

proprietatea publică a statului şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 110/30.05.2014 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de: 

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

1571/24.03.2014, referitoare la datele de identificare existente la nivelul A.N.L. şi cele din anexa nr. 

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

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

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

-Adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. S.M./8.519; 8.244; 10.401/P/31.07.2014. 

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

actelor normative, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

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

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

statului, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 5/30.01.2014 rămân neschimbate. 

Artlll Hotărârea C.G.M.B. nr. 110/30.05.2014 se abrogă. 

Art.IV Primarul General al Municipiului Bucureşti, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, Secretarul General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

http://art.iv/
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11. 2014 

Nr. 284 
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Anexa la HCGMB nr. 284/27.11.2014/ 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

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

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

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

construcţiei, 

adresa imobilului 

Persoana juridică de la 

care se transmite 

construcţie 

Persoana 

juridică la care 

se transmite 

construcţia 

Caracteristicile tehnice ale construcţiilor / 

imobilelor 

1 2 3 4 5 

1 Şos. Gării Căţelu nr. 

170B, sector 3, Bucureşti - 

Cămin 3 

Municipiul Bucureşti Statul Român Aria construită =516,51 mp 

Aria desfăşurată construită = 3.132,00 mp. 

Regim înălţime = S+P+4E 

Număr apartamente = 45 

Valoarea de inventar = 4.843.273 lei 

2 Şos. Gării Căţelu nr. 

170B, sector 3, Bucureşti - 

Cămin 4 

Municipiul Bucureşti Statul Român Aria construită = 517,62 mp 

Aria desfăşurată construită = 3.132,00 mp. 

Regim înălţime = S+P+4E 

Număr apartamente = 45 

Valoarea de inventar = 4.843.273 lei 

3 Aleea Cioplea nr. 4, Bloc 2, 

sector 3, Bucureşti 

Municipiul Bucureşti Statul Român Aria construită = 552,20 mp 

Aria desfăşurată construită = 2.575,00 mp. 

Regim înălţime = S+P+4E 

Număr apartamente = 50 

Valoarea de inventar = 4.330.738 lei 

4. Aleea Cioplea nr. 3-5, 

sector 3, Bucureşti - Cămin 

1 

Municipiul Bucureşti Statul Român Aria construită = 527,00 mp 

Aria desfăşurată construită = 2573,75 mp. 

Regim înălţime = S+P+4E 

Număr apartamente = 45 

Valoarea de inventar = 4.272.049 lei 

5. Aleea Cioplea nr. 3-5, 

sector 3, Bucureşti - Cămin 

2 

Municipiul Bucureşti Statul Român Aria construită = 527,00 mp 

Aria desfăşurată construită = 2573,75 mp. 

Regim înălţime = S+P+4E 

Număr apartamente = 45 

Valoarea de inventar = 4.272.049 lei 

6. Str. Alexander von Humbold 

nr. 3, sector 3, Bucureşti 

Municipiul Bucureşti Statul Român Aria construită = 823,00 mp 

Aria desfăşurată construită = 4493,00 mp. 

Regim înălţime = P+4E 

Număr apartamente = 62 

Valoarea de inventar = 9.413.9431ei 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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

nr. 33, sector 5, proprietatea domnului Cazacu Dănuţ - Mircea şi a doamnei Cazacu Cornelia şi 

abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 107/30.05.2014 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de: 

-Adresa nr. 3936/18.03.2013 a domnului Cazacu Dănuţ - Mircea;  

-Oferta de donaţie autentificată sub nr. 607/16.04.2014;  

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

-Adresa nr. 3967/19.03.2013 a Administraţiei Străzilor;  

-Adresa nr. S.M./8.519; 8.244; 10.401 /P/31.07.2014 a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

2.862 mp (2.763 mp din măsurători), situat în Bucureşti, str. Sufaru Gheorghe nr. 33, sector 5, 

identificat prin nr. cadastral 227455, intabulat în Cartea Funciară nr. 227455, Bucureşti în 

proprietatea domnului Cazacu Dănuţ - Mircea şi a doamnei Cazacu Cornelia, conform anexei nr.1 

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

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

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

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

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

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

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

autentic de donaţie. 

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

donator. 

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

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti se va modifica în mod corespunzător. 

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

Art.8 Hotărârea C.G.M.B. nr. 107/30.05.2014 se abrogă. 

Art.9 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11.2014 

Nr.285 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

pentru modificarea art. 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/06.05.1999 privind darea în folosinţă gratuită a 

unui teren în intravilan, suprafaţă de 1500 mp situat în str. 1 Decembrie 1918 - B-dul Liviu Rebreanu, 

sector 3, Bucureşti din domeniul privat al C.G.M.B., Arhiepiscopiei Bucureştilor, pentru amplasarea unei 

biserici ortodoxe cu hramul „Adormirea Maicii Domnului", pe perioada de 49 de ani 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de solicitările preotului paroh al Bisericii „Adormirea Maicii Domnului -Titan" din B-

dul 1 Decembrie nr. 21 A, sector 3, înregistrate la Registratura Primăriei Municipiului Bucureşti cu nr. 

1203431/2013 şi nr. 1241542/2014; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/1999; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.l Articolul 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr.102/06.05.1999 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.1 Terenul în suprafaţă de 860 mp, situat B-dul 1 Decembrie nr. 21 A, sector 3, identificat 

conform planului anexat*, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, va fi dat în folosinţă gratuită 

Arhiepiscopiei Bucureştilor, în vederea construirii unei biserici ortodoxe cu hramul Adormirea Maicii 

Domnului, pe perioada de 49 de ani." 

Art.ll Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 102/1999 se înlocuieşte cu anexa* care face parte din 

prezenta hotărâre. 

Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/06.05.1999 rămân neschimbate. 

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

şi Arhiepiscopia Bucureştilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

http://art.ll/
http://art.hi/
http://art.iv/
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11.2014 

Nr. 286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 încetarea mandatului de consilier al domnului Tănase Ion Gabriel şi vacantarea unui post de 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

Bucureşti; 

Ţinând cont de adresa Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 13480/17.09.2014, înregistrată la 

Cabinet Primar General cu nr. 3688/17.09.2014, la Cabinet Secretar General cu nr. 

3889/6/18.09.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 3001/18.09.2014, prin care 

solicită ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 176/2010, prin eliberarea din funcţie 

a domnului Tănase Ion Gabriel; 

În baza art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 

demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile: 

-Art. 9 alin. (2) lit. b) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-Art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului Tănase Ion Gabriel, ca 

urmare a incompatibilităţii şi se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11.2014 

Nr. 287 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri privind transmiterea 

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

Protocolului de Stat" în proprietatea publică a municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Fondului Imobiliar 

 

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; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

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

de Stat" în proprietatea publică a municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti prin Administraţia Fondului Imobiliar. 

Art.2 Imobilele prevăzute la art. 1 se identifică conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3 Predarea imobilelor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol la valoarea de 

inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de 

Guvern. 

Art.4 Hotărârea C.G.M.B nr. 6/30.01.2014 se abrogă. 

Art.5 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care 

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

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

grija Secretarului General al Municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar 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 27.11.2014 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 27.11.2014 

Nr. 288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/


55 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Secretar General 

 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 288/27.11.2014 pentru înaintarea către Guvernul României a cererii de 

emitere a unei hotărâri privind transmiterea unor imobile din proprietatea privată a statului şi din 

administrarea Regiei Autonome „Administraţia Protocolului de Stat" în proprietatea publică a 

municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin 

Administraţia Fondului Imobiliar pentru următoarele motive: 

Hotărârea nu este însoţită de extrasele de carte funciară în formă actualizată, potrivit Legii 

cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

prin care să se identifice imobilele care fac obiectul hotărârii, aşa cum solicită Instituţia Prefectului 

Municipiului Bucureşti prin adresa nr. CV/18734/05.10.2012. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea listei spaţiilor proprietate privată a municipiului Bucureşti cu destinaţia de 

cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, 

aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 297/29.08.2008 şi care urmează a fi supuse vânzării conform 

prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Achiziţii - Direcţia Contracte; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială, raportul Comisiei patrimoniu şi avizul 

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

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-

teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi 

conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 192/2011; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), alin. (9) şi art. 45 alin. (3) din Legea 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă completarea listei spaţiilor proprietate privată a municipiului Bucureşti cu destinaţia 

de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, 

aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 297/29.08.2008 şi care urmează a fi supuse vânzării conform 

prevederilor O.U.G. nr. 68/2008, conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr.297/29.08.2008 se completează cu prevederile din prezenta hotărâre. 

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

Comisia de vânzare a cabinetelor medicale constituită la nivelul 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 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11.2014 

Nr.289 

 

*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 înscrierea în domeniul privat al municipiului Bucureşti a imobilului - spaţiu comercial situat în 

Bucureşti, strada Turnu Măgurele nr. 17, Corp A1, parter, sector 4 

 

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

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

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) şi art. 889 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 121 alin. (1) şi 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 înscrie în domeniul privat al municipiului Bucureşti imobilul - spaţiu comercial situat în 

Bucureşti, strada Turnu Măgurele nr. 17, Corp A1, parter, sector 4, înscris în CF nr. 217444-C1-U1 

provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 55484. 

Art.2 Preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face de către municipiul Bucureşti prin 

Administraţia Fondului Imobiliar, în vederea finalizării lucrărilor la complexul multifuncţional social 

Turnu Măgurele, sector 4 şi conservării ulterioare a acestuia. 

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

Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11.2014 

Nr. 290 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în administrarea Poliţiei 

Locale - Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a spaţiului cu altă destinaţie situat în Str. 

Lucăceşti nr. 31, sector 6, în vederea amenajării unui punct de lucru destinat serviciilor operative 

care să deservească arealul sectorului 6 

 

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 nota nr. 17311/26.09.2014 a Poliţiei Locale -Direcţia Generală de Poliţie 

Locală şi Control şi adresa nr. 45975/19.11.2014 a Administraţiei Fondului Imobiliar; 

În conformitate cu prevederile 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 Administraţiei Fondului Imobiliar, în 

administrarea Poliţiei Locale - Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a spaţiului cu altă 

destinaţie, reprezentând cota indiviză de 57,18%, din imobilul situat în Str. Lucăceşti nr. 31, sector 6. 

Art.2 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.3 În calitatea sa de administrator Poliţia Locală - Direcţia Generală de Poliţie Locală şi 

Control 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; 

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

Art.4 Predarea - primirea imobilului se face pe bază de proces - verbal încheiat între 

Administraţia Fondului Imobiliar şi Poliţia Locală - Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control în 

termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti, Administraţia Fondului Imobiliar şi Poliţia Locală -Direcţia Generală de Poliţie Locală şi 

Control vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11. 2014 

Nr. 291 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 294/28.11.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal (PUZ) - Închidere inel median de circulaţie la zona nord - autostrada urbană tronson cuprins 

între Lacul Morii şi Şoseaua Colentina 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

În conformitate cu prevederile:  

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

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

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

republicată; 

-Hotărârii C.G.M.B. 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, republicată; 

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 modifică şi se completează Regulamentele locale de urbanism şi planurile de 

reglementări aferente teritoriilor: T3 - Şos. Petricani - Şos. Pipera, T4 - Şos. Pipera - Şos. Nordului şi 

T6 - B-dul Poligrafiei - B-dul Bucureştii Noi, anexe la Hotărârea C.G.M.B. nr. 294/28.11.2013 privind 

apobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Închidere inel median de circulaţie la zona nord - 

autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii şi Şoseaua Colentina, Bucureşti, în conformitate 

cu avizul Arhitectului Şef nr. 13/28.07.2014, prevăzute în anexele* care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea unor altor reglementări urbanistice 

contrare. 

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

Bucureşti, precum şi ale Primarilor de Sector a căror teritorii administrative sunt cuprinse în aria de 

studiu a documentaţiei de urbanism vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11.2014 

Nr. 292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 concesionarea, fără licitaţie publică, a unui teren situat în Intrarea Sabiţei nr. 3A, sector 3, în 

suprafaţă de 80 mp, teren aparţinând domeniului privat ai Municipiului Bucureşti, necesar realizării 

extinderii unui imobil cu funcţiunea de locuinţă 

 

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

raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale Achiziţii- Direcţia Contracte şi al Direcţiei 

Generale Dezvoltare Urbană; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr. 

125/20.09.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Intrarea Sabiţei nr. 3, sector 3; 

În conformitate cu prevederile art. 15 lit. e) şi art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulteruioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. b), 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 (1) Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a imobilului - teren de construcţii - 

situat în intravilanul municipiului Bucureşti, Intrarea Sabiţei nr. 3A, sector 3, în suprafaţă de 80 mp, 

în favoarea d-nei Dumitrescu Regina şi a d-lui Dumitrescu Silviu, identificat conform planului anexă* 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Bucureşti, ce face obiectul 

concesionării este identificat în C.F. Bucureşti sub nr. 102209, având nr. cadastral 12241, necesar 

realizării extinderii unui imobil cu funcţiunea de locuinţă. 

Art.2 Terenul menţionat la art. 1 nu constituie rezervă pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 

10/2001, a Legii nr. 18/1991 sau a Legii nr. 247/2005. 

Art.3 Redevenţa anuală, calculată conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 211/30.08.2006, modificată, este de 1980,29 lei/an, reprezentând 456,67 euro/an, 

aceasta urmând să fie actualizată la cursul de schimb valutar, stabilit de BNR, la data semnării 

contractului, dar nu poate fi mai mică decât redevenţa aprobată prin prezenta hotărâre. 
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Art.4 Durata concesionării este de 49 de ani, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult 

egală cu jumătate din durata iniţială a concesiuni, cu acordul autorităţii concedente. 

Art.5 Primarul General al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală Achiziţii - Direcţia 

Contracte va încheia contractul de concesiune, iar Direcţia Generală Economică - Direcţia Venituri 

va răspunde de încasarea redevenţei. 

 

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

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11.2014 

Nr. 293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 concesionarea, fără licitaţie publică, a unui teren situat în Str. Christian Tell nr. 18, sector 1, 

în suprafaţă de 70,50 mp, teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Bucureşti, necesar 

realizării unei secţiuni dintr-un imobil cu funcţiunea de aparthotel 

 

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

raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale Achiziţii - Direcţia Contracte şi al Direcţiei 

Generale Dezvoltare Urbană; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

119/30.03.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Christian Tell nr. 16,16B, 18, sector 

1; 

În conformitate cu prevederile art. 15 lit. (e) şi art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. b), 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 dezmembrarea şi intabularea terenului în suprafaţă de 125,00 mp ce face 

parte din domeniul privat al Municipiului Bucureşti, în două loturi, după cum urmează: LOT 1 în 

suprafaţă de 70,50 mp şi LOT 2 în suprafaţă de 54,50 mp. 

Art.2 (1) Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a imobilului - teren de construcţii - 

situat în intravilanul Municipiului Bucureşti, Str. Christian Tell nr. 18, sector 1, în suprafaţă de 70,50 

mp, în favoarea S.C. ROMTAL INVEST S.R.L. 

(2) Terenul aparţinând domeniului privat al Municipiului Bucureşti, ce face obiectul 

concesionării este identificat în CF. Bucureşti sub nr. 262949 UAT Bucureşti, sector 1, având nr. 

cadastral 263018, necesar realizării unei secţiuni dintr-un imobil cu funcţiunea de aparthotel.  

Art.3 Terenul menţionat la art.1 nu constituie rezervă pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 

10/2001, a Legii nr. 18/1991 sau a Legii nr. 247/2005. 
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Art.4 Redevenţa anuală, calculată conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 211/30.08.2006, modificată, este de 14.230,87 lei/an, reprezentând 3.169,12 

EURO/an, aceasta urmând să fie actualizată la cursul de schimb valutar, stabilit de BNR, la data 

semnării contractului, dar nu poate fi mai mică decât redevenţa aprobată prin prezenta hotărâre. 

Art.5 Durata concesionării este de 49 de ani, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult 

egală cu jumătate din durata iniţială a concesiuni, cu acordul autorităţii concedente. 

Art.6 Primarul General al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală Achiziţii - Direcţia 

Contracte va încheia contractul de concesiune, iar Direcţia Generală Economică - Direcţia Venituri 

va răspunde de încasarea redevenţei. 

 

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

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11. 2014 

Nr. 294 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)  

Calea Ferentari nr. 62, sector 5 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

Ţinând cont de raportul informării şi consultării publicului redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

Văzând documentele emise de:  

-Primăria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 1069F/06.12.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 12/14.04.2014; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 19/20.05.2014; 

-Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 1243220/25.06.2014;  

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1229860/03.04.2014; 

În conformitate cu prevederile:  

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificată şi completată; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. e), şi art. 85 din 

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

ulterioare. 

 



67 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Calea Ferentari nr. 62, sector 5, în conformitate cu 

avizul de urbanism nr. 12/21.07.2014 prezentat în anexa nr. 1, cu planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de urbanism aferent, 

reprezentând anexa nr. 3. 

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

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

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

aprobate anterior. 

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 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 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11.2014 

Nr. 295 

 

 

 

 

 

 

 

*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 documentaţiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ)  

Str. Ciocăneşti nr. 20 şi nr. 36, sector 4 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al municipiului Bucureşti; 

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

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

Ţinând cont de raportul informării şi consultării publicului redactat în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 2701/2010, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

Văzând documentele emise de: 

-Primăria Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 29/46466/16.01.2014; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 25/12.06.2014; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 22/23.04.2014; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 27/11.06.2014; 

-Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 1248687/27.06.2014;  

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1237883/08.05.2014; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin, (5) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. e) şi art. 85 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 documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal -„PUZ - Str. Ciocăneşti nr. 

20 şi nr. 36, sector 4", în conformitate cu părţile componente ale documentaţiei de urbanism: avizul 

Arhitectului Şef nr. 17/05.09.2014 prezentat în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice vizat 

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

anexa nr. 3. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

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

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.11.2014 

Nr. 296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

  

http://www.pmb.ro/
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Hotărârea nr. 204 din 27.11.2014  pprriivviinndd  aaccttuuaalliizzaarreeaa  ttaarriiffeelloorr  ddee  pprreessttaaţţiiee  ccoorreessppuunnzzăăttooaarree  CCoonnttrraaccttuulluuii  ddee  ddeelleeggaarree  aa  

ggeessttiiuunniiii  pprreessttăărriiii  sseerrvviicciiiilloorr  ddee  ssaalluubbrriizzaarree  ppee  rraazzaa  aaddmmiinniissttrraattiivvăă  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  BBuuccuurreeşşttii  nnrr..  

JJ007777//SS//3300..0066..22000088…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..  11  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11    

nnrr..  4466//2288..0033..22001122  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo––eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennţţii  uunnoorr  oobbiieeccttiivvee  ddee  

iinnvveessttiiţţiiii  ddiinn  ccaaddrruull  PPrrooggrraammuulluuii  ddee  rreeaabbiilliittaarree,,  ccoonnssoolliiddaarree  şşii  rreessttaauurraarree  llăăccaaşşuurrii  ddee  ccuulltt  

  

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

specialitate întocmit de Direcţia 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 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru 

aprobarea Programului naţional “Lăcaşurile de cult–centre spirituale ale comunităţii”;  

   Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 46/28.03.2012 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului 

de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult; 

Având în vedere Protocolul privind parteneriatul între Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureştilor 

şi Consiliul Local al Sectorului 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 46/28.03.2012 

privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul 

Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult, în sensul modificării valorilor 

indicatorilor pentru poziţia 3, după cum urmează: 
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Poz. Obiectiv Adresă 

Total Inv. 

C+M 

 

Total Inv. 

C+M 

Valoare 

euro 

Total Inv. 

C+M 

Total Inv. 

C+M 

Valoare 

euro 

Iniţial Iniţial Iniţial Rectificat Rectificat Rectificat 

Lei Euro Data Lei Euro Data 

3. Pictură, lucrări 

catapeteasmă 

şi mobilier 

bisericesc la 

Biserica 

Sf.Vineri 

Pajura 

Strada 

Băiculeşti 

nr.27, 

sector 1 

7.121.441 

 

 

 

 

7.064.861 

1.639.638 

 

 

 

 

1.626.611 

4,3433 

 

 

 

 

31.01.2012 

8.439.212 

 

 

 

 

8.143.136 

1.899.226 

 

 

 

 

1.832.595 

4,4435 

 

 

 

 

17.05.2012 

 

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 şedinţa ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  183 

Data: 27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..  11  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11    

nnrr..  222299//3311..1100..22001122  pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo––eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennţţii  uunnoorr  

oobbiieeccttiivvee  ddee  iinnvveessttiiţţiiii  ddiinn  ccaaddrruull  pprrooggrraammuulluuii  ddee  rreeaabbiilliittaarree  tteerrmmiiccăă  aa  iimmoobbiilleelloorr  ddiinn  sseeccttoorruull  11  

 

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

specialitate întocmit de Direcţia 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 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

Luând în considerare prevederile art.44, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.140, alin.(1) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului 

României  nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi 

alte măsuri financiar-fiscale; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 229/31.10.2012 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de 

reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1; 

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 modifică Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 229/31.10.2012 

privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul 

Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, în sensul modificării valorilor 

indicatorilor pentru poziţia 24, conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre 

Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal 

constituite cu această destinaţie. 
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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 şedinţa ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  184 

Data: 27.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  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 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 nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare art.58, alin.(1), lit.c) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Ordonanţa 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 partipaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere  Ordinul M.F.P. nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii 

bugetului de venituri şi 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 rectificarea bugetulului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC CET 

GRIVIŢA SRL, conform Anexelor nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Primarul sectorului 1, SC CET GRIVIŢA SRL, Direcţia Management Economic şi 

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

 

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

data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  185 

Data: 27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

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

aarrttiiccoollee  şşii  aalliinneeaattee  ppeennttrruu  aannuull  22001144  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  

  

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

Direcţia Management Economic; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 356/2013 privind  bugetul de stat pe anul 2014, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personal, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform adresei nr. 402520/24.11.2014, transmisă de către Direcţia Generală de Impozite şi 

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

încasările la data de 20.11.2014; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

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

anul 2014 în sumă de 1.259.937,49 mii lei se majorează cu 57,14 mii lei devenind 1.259.994,63 mii 

lei şi este repartizat astfel : 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 861,929,31 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 398.065,32 mii lei; 
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 Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al 

Municipiului Bucureşti în sumă de 1.224.383,83 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel : 

 

 Veniturile bugetului local în sumă de 1.096.118,64 mii lei se majorează cu 75,86 mii lei 

devenind 1.096.194,50 mii lei, conform anexei nr.1.1, astfel: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 832,535,27 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 263.659,23 mii lei; 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii în sumă de 26.761,50 se majorează cu 12,79 mii lei devenind 26.774,29 mii lei, 

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

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 26.098,84 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 675,45 mii lei; 

 

 Veniturile bugetului împrumuturilor extern în valoare de 101.446,52 mii lei se diminuează 

cu 31,51 mii lei devenind 101.415,01 mii lei, conform anexei nr. 1.5 şi sunt repartizate pe secţiuni,  

astfel: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 101.415,01 mii lei; 

 

 Veniturile bugetului împrumuturilor interne sunt în valoare de 0,03 mii lei, nu se rectifică 

şi sunt repartizate pe secţiuni,  astfel: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,03 mii lei; 

 

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

1.259.937,49 mii lei se majorează cu 57,14 mii lei devenind 1.259.994,63 mii lei şi sunt repartizate, 

conform anexei nr.1, după cum urmează : 

 

 Bugetul local pe anul 2014 în sumă de 1.127.855,89 mii lei se majorează cu 75,86 mii 

lei devenind 1.127.931,75 mii lei şi este structurat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 

 

(1) 1.127.931,75 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.02, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.2.1, din care : 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 832.535,27 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  295.396,48 mii lei; 
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 (2) 82.202,43 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care : 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 58.328,14 mii lei; 

-  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 23.874,29 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2 );  

 

 (3)  23.411,85 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care : 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 23.033,25 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 378,60 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2); 

 

 (4)  31.300,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 

55.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în valoare de 31.300,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

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

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

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 55,80 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (6) 37.767,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 22.868,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 14.899,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

 

 (7) 325.590,10 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

- Sectiunea de funcţionare este în sumă de 277.656,10 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 47.934,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.4 (1.2.1.4.; 1.2.1.4.1.1; 1.2.1.4.1.1.1; 1.2.1.4.1.1.2; 1.2.1.4.1.2; 1.2.1.4.1.2.1; 

1.2.1.4.1.2.2; 1.2.1.4.1.2.3; 1.2.1.4.1.3; 1.2.1.4.1.4; 1.2.1.4.2); 

 

 (8) 49.156,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 35.619,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 13.537,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2); 

 

 (9) 135.283,96 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 115.220,16 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 20.063,80 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.3); 
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 (10) 114.542,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care :  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 107.383,90 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.158,10 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3; 1.2.1.7.4; 1.2.1.7.5); 

 

 (11)   170.778,45 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din 

care : 

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

-Secţiunea de dezvoltare este în sumă 163.725,13 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3; 1.2.1.8.4); 

 

 (12)   146.150,35 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care :  

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 145.129,00 mii lei; 

-  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.021,35 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.9 (1.2.1.9.1); 

 

 (13) 9.093,81 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 8.344,40 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 749,41 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1); 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

deliberative, astfel:  

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

 

 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2014 în sumă de 30.635,05 mii lei se majorează cu 12,79 mii lei devenind 

30.647,84 mii lei şi este repartizat pe secţiuni, conform anexei 1.4, astfel : 
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(1) 30.647,84 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.4.1, din care: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 29.394,04 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.253,80  mii lei; 

 

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

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

 

 (3) 17.421,84 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care :  

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 17.100,04 mii lei;  

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 321,80 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

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

 

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

- Secţiunea de funcţionare este în sumă 2.744,00 mii lei, nerectificându-se ; 

 

 (5) 10.435,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 9.503,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 932,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.2 (1.4.1.2.1.).  

 Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de funcţionare în valoare de 3.295,20 mii lei este finanţat 

din excedentul anilor precedenţi. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de dezvoltare în valoare de 578,35 mii lei este finanţat 

din excedentul anilor precedenţi. 

 

 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2014 în sumă de 101.446,52 mii lei se 

diminuează cu 31,51 mii lei devenind 101.415,01 mii lei, conform anexei nr. 1.5 şi este repartizat 

pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

 

 (1) 101.415,01 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, conform anexei nr. 

1.5.1, din care : 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 101.415,01 mii lei; 

 

 (2) 101.415,01 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, conform 

anexei nr. 1.5.1.1 (1.5.1.1.1); 
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 Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2014 este în sumă de 0,03 mii lei nu se 

rectifică si este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

 

 (1) 0,03 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.07, din care: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,03 mii lei; 

 

 (2) 0,03 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Art.4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 394.393,04 mii lei, conform programului de 

investitii publice, din care: 

- 291.724,23 mii lei  –  buget local; 

- 101.415,01 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi externe;   

- 1.253,80 mii lei  –  suma alocată pentru instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii. 

 

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

Sanitare Publice Sector 1, unităţile de învăţământ din Sectorul 1, Direcţia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 1, Poliţia Locală Sector 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, 

Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul 

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

Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  186 

Data: 27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ttrraannssmmiitteerreeaa  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  DDoommeenniiuulluuii  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  11  

aa  uunnoorr  bbuunnuurrii  iimmoobbiillee  ssiittuuaattee  îînn  ŞŞooss..  OOddăăii  nnrr..  33--55,,  SSeeccttoorr  11  

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 1; 

 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 Guvernului României nr. 1451/2002 privind 

transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Apărării 

Naţionale în proprietatea publică a municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

 Văzând actul de dezlipire autentificat sub nr. 1777 din 17 octombrie 2014 de către Societatea 

Profesională Notarială „Aequitas”; 

 Luând în considerare încheierea nr. 70789/21.10.2014, precum şi extrasul de carte funciară 

nr. 70789/21.10.2014, ambele emise de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

– Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 pentru imobilul sitaut în Bucureşti, Şos, odăi 

nr. 3-5, Sector 1;  

 Pentru o administrare cât mai judicioasă a imobilelor (căi de acces, parcări, spaţii verzi) 

rezultate în urma încheierii actului de dezlipire nr. 1777/17 octombrie 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. Se ia act de finalizarea operaţiunilor cadastrale şi notariale de dezmembrare a terenului 

şi construcţiilor aflate în administarea Consiliului Local al Sectorului 1, situate în Şos. Odăi nr. 3-5, 

Sector 1. 
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 Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri, imobilele (căi de acces, locuri de parcare, spaţii 

verzi) având datele de identificare în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

vor fi transmise în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1. 

 Art.3. Predarea, respectiv primirea imobilelor menţionate la art. 2 se vor realiza pe bază de 

protocol de predare-primire, încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Administraţia Domeniului 

Public Sector 1, în termen de maximum 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

 Art.4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să numească din rândul aparatului de specialitate 

comisia care să procedeze la predarea-primirea imobilelor menţionate la art. 2. 

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

Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală, Administraţia Domeniului Public Sector 1 

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

 

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

data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  187 

Data: 27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  ssccuuttiirriiii  ddee  ppllaattaa  mmaajjoorrăărriilloorr  ddee  îînnttâârrzziieerree  ddaattoorraattee  ddee  ccăăttrree  ccoonnttrriibbuuaabbiilliiii  

ppeerrssooaannee  jjuurriiddiiccee  ccaarree  aauu  aavvuutt  îînncchheeiiaattee,,  îînn  ppeerriiooaaddaa  22001100  ––  22001133,,      

ccoonnttrraaccttee//ccoonnvveennţţiiii  ccuu  AAddmmiinniissttrraaţţiiaa  PPiieeţţeelloorr  sseeccttoorr  11  

 

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

Raportul de specialitate întocmit de către Administraţia Pieţelor Sector 1; 

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

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

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

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile art. 125, alin. (2), lit. d) şi e) din Ordonanţa Guvernului României 

nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând act de nota informativă a Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 nr. 

390118/14.11.2014 înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu nr. 30908/14.11.2014; 

 În temeiul art. 45, alin. (2), art. 80, art. 81, alin.(2) lit. d) şi f) 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 scutirea de la plata majorărilor de întârziere, în cuantum de 223.941 lei, 

datorate de către contribuabilii persoane juridice care au avut încheiate, în perioada 2010-2013, 

contracte/convenţii cu Administraţia Pieţelor Sector 1 pentru imobilele administrate de către aceasta, 

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

 Art.2. Primarul sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, 

Administraţia Pieţelor Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

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

data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  188 

Data: 27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnddiiţţiiiilloorr  ddee  aapplliiccaarree  aa  HHoottăărrâârriiii  GGuuvveerrnnuulluuii  RRoommâânniieeii  nnrr..  550077//22001144  îînn  

ccaaddrruull  CCoonnttrraacctteelloorr  ddee  îînncchhiirriieerree  nnrr..  4411//1100..0066..22001144  şşii  nnrr..  228866//0088..0099..22001144,,  aapprroobbaattee  

pprriinn  HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  113344//2288..0088..22001144  şşii  nnrr..  114411//2255..0099..22001144  

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

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

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

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

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

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

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

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

ulterioare;  

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 1886/2006 şi a Hotărârii Guvernului României nr. 

507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate şi afectate unor 

destinaţii de interes public, care modifică şi completează dispoziţiile Hotărârii Guvernului României 

nr. 1886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor 

art.16, alin.(2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 

perioada 6 Martie 1945 – 22 Decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 141/25.09.2014 privind 

aprobarea încheierii Actului Adiţional la Contractul de închiriere nr. 41/10.06.2014 încheiat între 

Grădiniţa de copii nr. 283 şi proprietarii imobilului din str. Băneasa nr. 39A, Sector 1, Bucureşti, 

precum şi de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 134/28.08.2014 privind aprobarea 

încheieri contractului de închiriere pentru imobilul din str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, Bucureşti, în 

care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de copii nr. 252;  

 În temeiul art.45, alin.(1), 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, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

 Art.1. Se aprobă încheierea Actului Adiţional la Contractul de închiriere nr. 286/08.09.2014, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 134/28.08.2014, între Grădiniţa de copii 

nr. 252 şi proprietarii imobilului din Str. Venezuela nr. 7 – 9, Sector 1, Bucureşti, conform Anexei nr. 

1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. În vederea respectării prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014 pentru 

actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate şi afectate unor destinaţii de interes 

public, se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

141/25.09.2014, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Se împuternicesc directorii  Grădiniţei de copii nr. 283 şi Grădiniţei de copii nr. 252, să 

semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Actele Adiţionale cuprinse în 

Anexele menţionate la art. 1 şi 2. 

 

 Art.4. Având în vedere prevederile legale menţionate în prezenta hotărâre, obligaţiile de plată 

şi de reţinere a sumelor obiect al compensaţiei prevăzute la art. 1 şi art. 2, subzistă în sarcina 

utilizatorilor imobilelor şi în cazul în care Actele Adiţionale din Anexele la prezenta hotărâre nu vor fi 

semnate de către proprietarii imobilelor în cauză. 

 

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

Sanitare Publice Sector 1, directorii Grădiniţei de copii nr.283 şi al Grădiniţei de copii nr. 252 şi 

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

 

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

data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  189 

Data: 27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor de merit, burselor de studiu şi burselor 

de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de 

stat  Sector 1 pentru semestrul I al anului şcolar 2014 - 2015 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 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 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) şi (2) şi art 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a 

Educaţiei Naţionale; 

 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 5576/07 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, modificat şi completat cu Ordinul Ministrului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3470/07 martie 2012; 

 În baza situaţiei centralizate întocmită de către Compartimentul Economic din cadrul 

A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 a datelor transmise de către toate unităţile de învăţământ; 

 În temeiul art. 45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

 Art.1. Se aprobă acordarea unui numar total de 5.216 burse (de merit, de studiu şi de ajutor 

social) pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat Sector 1, 

Bucureşti pentru semestrul I din anul şcolar 2014 – 2015. 
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 Art.2. Se aprobă cuantumul unei burse (de merit, de studiu şi de ajutor social) pentru anul 

şcolar 2014-2015 în sumă de 100 lei/ luna/ elev. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Directorul Administraţiei Unităţilor de Învâţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe 

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

prezentei hotărâri. 

 

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

de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  190 

Data: 27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

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

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

 

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

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

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

sectorului 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată;  

 Ţinând seama de 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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 103/2013 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 nr.5/19.11.2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

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

Copilului Sector 1; 
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 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.e), coroborate cu  art.115, alin.(1), 

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

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

 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 

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

hotărâre. 

 Art.4. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului sectorului 1  şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  191 

Data: 27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoollaabboorrăărriiii  ddiinnttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  SSeeccttoorr  11,,  pprriinn  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  

AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  şşii  FFuunnddaaţţiiaa  MMoottiivvaattiioonn  RRoommâânniiaa,,  ppeennttrruu  

ffuunnccţţiioonnaarreeaa  AAtteelliieerruulluuii  GGrrăăddiinnăărriitt--ÎÎnnttrreepprriinnddeerreeaa  ddee  IInnsseerrţţiiee  SSoocciiaallăă  OOrriizzoonntt  ddiinn  ccaaddrruull  

NNaazzaarrcceeaa  GGrruupp,,  îînn  vveeddeerreeaa  aassiigguurrăărriiii  ssuusstteennaabbiilliittăăţţiiii  PPrrooiieeccttuulluuii  „„OORRIIZZOONNTT  22000099””,,    

nnrr..  ddee  iiddeennttiiffiiccaarree  PPOOSSDDRRUU//8844//66..11//SS//4499116677,,  ppeennttrruu  oo  ppeerriiooaaddăă  ddee  11  ((uunnuu))  aann,,    

îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  0011..1122..22001144  

  

 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 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 97/22.04.2010 privind 

aprobarea implementării activităţilor Proiectului ”Orizont 2009” elaborat de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în cadrul POSDRU 2007-2013, care a fost aprobat 

pentru finanţare cu nr. de identificare  POSDRU/84/6.1/S/49167; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

 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 solicitarea Fundaţiei Motivation Romania nr.5063014/14.11.2014, 

înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub 

nr.50503/14.11.2014; 
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 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 colaborarea dintre Consiliul Local Sector 1, prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Fundaţia Motivation România, pentru funcţionarea 

Atelierului Grădinărit - Întreprinderea de Inserţie Socială Orizont din cadrul Nazarcea Grup, în 

vedere asigurării sustenabilităţii Proiectului „ORIZONT 2009”, nr. de identificare 

POSDRU/84/6.1/S/49167, pentru o perioadă de 1 (unu) an, începând cu data de 01.12.2014. 

 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în 

numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de Colaborare, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Fundaţia Motivation România, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General. 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  192 

Data: 27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aassiigguurraarreeaa  ffiinnaannţţăărriiii  PPrrooiieeccttuulluuii  OORRIIZZOONNTT  22000099,,  nnrr..  ddee  iiddeennttiiffiiccaarree  

PPOOSSDDRRUU//8844//66..11//SS//4499116677,,  îînn  aannuull  IIIIII  ddee  ssuusstteennaabbiilliittaattee,,  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  11  ddeecceemmbbrriiee  22001144  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, 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 pentru 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 97/22.04.2010 privind 

aprobarea inplementării activităţilor Proiectului ”Orizont 2009” elaborat de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, care a fost aprobat pentru finanţare cu nr. de 

identificare  POSDRU/84/6.1/S/49167; 

 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 asigurarea finanţării Proiectului ORIZONT 2009, nr. de identificare 

POSDRU/84/6.1/S/49167, în anul III de sustenabilitate, începând cu data de 1 decembrie 2014, 

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

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

data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  193 

Data: 27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  iimmpplleemmeennttăărriiii  PPrrooiieeccttuulluuii  ““CCeennttrruull  ddee  PPllaassaammeenntt  VViiaaţţăă  şşii  

LLuummiinnăă””  ddeerruullaatt  îînn  ppaarrtteenneerriiaatt  ddee  FFuunnddaaţţiiaa  VViiaaţţăă  şşii  LLuummiinnăă  şşii  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11,,  

pprriinn  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

 

 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

 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; 

 Văzând Decizia nr. 407/08.05.2014 emisă de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice privind acreditarea furnizorului de servicii sociale “Viaţă şi Lumină” şi 

Certificatul de Acreditare Seria AF, nr. 000445/08.05.2014; 

 Ţinând seama de solicitarea Fundaţiei Viaţă şi Lumină, înregistrată sub nr. 46403/21.10.2014; 

 Având în vedere Proiectul Convenţiei de Colaborare ce urmează a fi încheiată între Consiliul 

Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Fundaţia Viaţă şi Lumină; 

 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, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea implementării Proiectului “Centrul de Plasament Viaţă şi 

Lumină”, derulat în parteneriat de Fundaţia Viaţă şi Lumină şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în 

numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de Colaborare, conform Anexei nr.1,  

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Fundaţia Viaţă şi Lumină, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  194 

Data: 27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  nniivveelluurriilloorr  aallooccaaţţiieeii  zziillnniiccee  ddee  hhrraannăă  ppeennttrruu  ccoonnssuummuurriillee  ccoolleeccttiivvee  ddiinn  

ccaaddrruull  ccoommppaarrttiimmeenntteelloorr  ddee  aassiisstteennţţăă  ssoocciiaallăă  ccuu  ssaauu  ffăărrăă  ccaazzaarree  aallee    

DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

 

 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 prevderile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Având în vedere dispoziţiile  Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 Văzând prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii  Guvernului României nr. 904/2014 privind stabilirea 

limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art.129, alin.(1) din Legea nr. 272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr 903/2014 privind stabilirea 

nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile 

publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi 

şi persoanelor vârstnice; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu cele 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 nivelurile alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul 

compartimentelor de asistenţă socială cu sau fără cazare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

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

hotărâre. 

 

 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 şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  195 

Data: 27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  uunnuuii  aajjuuttoorr  ffiinnaanncciiaarr,,  îînn  ssuummăă  ddee  660000  lleeii//lluunnaarr,,  ppeennttrruu  oo  ppeerriiooaaddăă  ddee  66  lluunnii,,  

îînn  ssccooppuull  aacchhiittăărriiii  ccoonnttrraavvaalloorriiii  cchhiirriieeii,,  ppeennttrruu  ddooaammnnaa  AAvvăăddaanneeii  CCllaauuddiiaa  LLuuiizzii,,  ccaa  mmăăssuurrăă  ddee  

pprreevveenniirree  şşii  ccoommbbaatteerree  aa  mmaarrggiinnaalliizzăărriiii  ssoocciiaallee  

 

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

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

Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 

pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau 

aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum 

şi modalitatile de interventie, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Dispoziţia nr. 5383/03.10.2014 a Directorului General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă şi Protecţia Copilului Sector 1 privind menţinerea doamnei Avădanei Claudia Luizi 

împreună cu copilul în Centrul Maternal „Sf. Andrei” pentru o perioadă de 2 luni, în intervalul 

22.08.2014-22.10.2014; 

 Văzând cererea formulată sub nr. 46949/23.10.2014 de către doamna Avădanei Claudia Luizi 

privitor la acordarea unui ajutor financiar pentru plata chiriei;  
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 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), ale art.81, alin.(2), lit.n)  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: 

 

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

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

chiriei, pentru doamna Avădanei Claudia Luizi, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării 

sociale. 

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

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

din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 

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

Hotărârii  Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de 

identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare 

socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalitatile de interventie, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, doamna Avădanei Claudia Luizi, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  196 

Data: 27.11.2014 
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MUNICIPIUL  BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoommppoonneennţţeeii  nnoommiinnaallee  aa  

CCoommiissiieeii  ddee  EEvvaalluuaarree  aa  PPeerrssooaanneelloorr  ccuu  HHaannddiiccaapp  AAdduullttee  SSeeccttoorr  11  

 

 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; 

 Tinând 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; 

 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; 

 Văzând avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice  

nr.21477/DPPD/04.11.2014, înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1; 

 Ţinând seama de adresa nr. 3757/30.09.2014 prin care Fundaţia Estuar solicită înlocuirea 

reprezentantului în Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte Sector 1, înregistrată la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 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 cu Handicap 

Adulte Sector 1, după cum urmează: 

Preşedinte: 

Buiciuc Mirela-Mimi  – medic specialist medicină de familie; 

 

Membri: 

Ulican Mihaela – medic primar; 

Molău Corina Georgeta – psiholog, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1;  

Dabu Alexandra Cătălina – reprezentant ONG; 

Mihalache Georgeta – asistent social, Direcţia  Generală  de  Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1; 

 

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

Protecţia Copilului Sector 1, Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte Sector 1 şi 

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

 

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

data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  197 

Data: 27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  îînn    

CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraaţţiiee  aall  ŞŞccoolliiii  GGiimmnnaazziiaallee  „„SSffiinnţţiiii  TTrreeii  IIeerraarrhhii””  

 

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

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe 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 şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 privind 

republicarea Anexelor nr. 1 şi 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere adresa Şcolii Gimnaziale „Sfinţii Trei Ierarhi” nr.675/11.11.2014, înregistrată 

la Sectorul 1 al municipiului Bucureşti sub nr. 30708/12.11.2014; 

 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 : 

 

 Art.1. Se numeşte domnul COSMIN MARIUS FODOROIU reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 1  în Consiliul de administraţie la Şcoala Gimnazială „Sfinţii Trei Ierarhi”, situată în str. 

Virgiliu nr.40, sector 1, Bucureşti.  

 Art.2. Primarul Sectorului 1,  persoana nominalizată la art.1, Şcoala Gimnazială „Sfinţii Trei 

Ierarhi” şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

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

data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  198 

Data: 27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  îînn    

CCoonnssiilliiuull  ddee    aaddmmiinniissttrraaţţiiee,,  rreessppeeccttiivv  îînn  CCoommiissiiaa  ddee  eevvaalluuaarree  şşii  aassiigguurraarree  aa  ccaalliittăăţţiiii  llaa  

LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  „„ŞŞccooaallaa  MMeeaa””    

 

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

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe 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 şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.11, alin.(4), lit.e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

României nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 

aprobată prin Legea nr.87/2006;  

 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, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 privind 

republicarea Anexelor nr. 1 şi 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere adresa Liceului Teoretic „Şcoala Mea” nr.134/11.11.2014, înregistrată la 

Sectorul 1 al municipiului Bucureşti sub nr. 30717/12.11.2014; 

 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 : 

 



109 

 

 Art.1. Se numeşte doamna NICOLETA STANCU reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliul de administraţie, respectiv în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la 

Liceul Teoretic „Şcoala Mea”, situat în str.Văliug nr.12-18, sector 1, Bucureşti.  

 Art.2. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Liceul Teoretic „Şcoala Mea” şi 

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

 

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

data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  199 

Data: 27.11.2014 
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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. 26/25.11.2014 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. 18/17/15.10.2014,  16/12/17.09.2014,  12/10/09.07.2014, 

17/24/01.10.2014, 18/14/15.10.2014, 20/18/18.11.2014, 20/21/18.11.2014, 20/22/18.11.2014, 

20/17/18.11.2014, 20/16/18.11.2014, 19/12/05.11.2014, 20/19/18.11.2014, 20/13/18.11.2014, 

19/14/05.11.2014, 19/13/05.11.2014, 19/10/05.11.2014 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 Retele - PMB 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000; 

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

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

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

 - Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale 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  16 poziţii.   

 

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

construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire. 

 

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

aprobate. 

 

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

urbanistice contrare. 

 

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

Nr. :  200 

Data: 27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aall  pprriimmaarruulluuii  sseeccttoorruulluuii  11  aall  

mmuunniicciippuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  şşii  aallee  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  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 nr.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 şi completările ulterioare; 

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

soluţionării proceselor, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanţă 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; 

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

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

indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. I, pct. 14, litera b) din Legea nr. 13/2011 privind aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 871/2013 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

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

reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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 Ordinului nr. 96/05.03.2014 emis de către Instituţia Prefectului 

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

subdiviziunea administrativ – teritorială sectorul 1 al municipiului Bucureşti;  

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 151 din 25.09.2014 privind 

aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti precum şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local; 

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

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

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

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

de posturi; 

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

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

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

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

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

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

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

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

3666/28.02.2014, prin care se comunică populaţia stabilă  în municipiul Bucureşti şi sectorul 1 al 
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acestuia, la 01 ianuarie 2013, precum şi adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 

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

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

sector 1, pentru anul 2014; 

 Având în vedere adresa nr. 3110/SICPI/324/2014, înregistrată în cadrul Instituţiei Prefectului 

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

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

perioadele de implementare; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităţilor instituţiilor publice locale de la 

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

restabilirii numărului maxim de posturi pe anul 2014; 

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

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

subunităţii administrativ teritorială Sector 1 al municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

către cetăţean şi nevoile acestuia; 

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

posturi de 930 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guverului României 

nr. 63/2010 cu modificările şi completările ulterioare şi, raportat la obiectul de activitate al aparatului 

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

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

reorganizare instituţională propuse să fie realizate în regim de urgenţă; 

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

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

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

activităţii  instituţiilor publice de interes local etc.;  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

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

reglementarea cadrului structurilor organizatorice; 

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

municipului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. 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.3. Prevederile prezentei hotărârii intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte 

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

aparatului de specialitate, îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

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

şi Resurse Umane, 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 şedinţa ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  201 

Data: 27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iimmpplleemmeennttăărriiii  ddee  ccăăttrree  CCoolleeggiiuull  AAggrriiccooll  „„VViiaacceessllaavv  HHaarrnnaajj””  aa    

PPrrooiieeccttuulluuii  „„II44AALLLL--IIrrrriiggaattiioonnss  ffoorr  aallll””  ((IIrriiggaaţţiiii  ppeennttrruu  ttooţţii))  --  

LLeeoonnaarrddoo  ddaa  VViinnccii,,  nnrr  22001133--11--RROO11--LLEEOO0055--2288776633  

 

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

specialitate al Administraţiei 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 prevederilor Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de de 

management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Conform prevederilor art.53 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând 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; 

 Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Programul sectorial Leonardo da Vinci nr 2013-1-RO1-LEO05-28763 ce 

face parte din Programul ”Învăţare pe tot parcursul vieţii”, derulat de ANPCDEFP-Agenţia Naţională 

pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, contractat de IPA SA –

SC pentru Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare, şi în care 

Colegiul Agricol ”Viaceslav Harnaj” este partenerul nr. 8; 

 Luând act de contractul de finanţare nr. LLP-LdV/Tol/2013/RO/030, Titlul proiectului „I4ALL- 

Irrigations for all”-(Irigaţii pentru toţi), nr. de înregistrare IPA SA 724/28.11.2013, înregistrat la 

Colegiul Agricol „Viaceslav Harnaj” cu nr. 6626/11.11.2013; 

 În baza adresei Colegiului Agricol „Viaceslav Harnaj” nr. 4738/22.09.2014, înregistrată la 

sediul Sectorului 1 sub nr. 25134/22.09.2014; 
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 În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2), lit. j) 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 implementarea de către Colegiul Agricol „Viaceslav Harnaj” a proiectului 

„I4ALL-Irrigations for all” (Irigaţii pentru toţi), derulat în cadrul Programul sectorial Leonardo da Vinci 

nr 2013-1-RO1-LEO05-28763 ce face parte din Programul ”Învăţare pe tot parcursul vieţii”, derulat 

de ANPCDEFP-Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 

Profesionale, contractat de IPA SA –SC pentru Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi 

Instalaţii de Automatizare SA şi în care Colegiul Agricol ”Viaceslav Harnaj” este partenerul nr. 8, 

conform contractului de finanţare nr. LLP-LdV/Tol/2013/RO/030, precum şi cheltuielile de 

implementare a proiectului, după cum urmează: 

a) Valoarea totală eligibilă a proiectului 41.116,64 lei (9200 euro x 4,4692 lei/euro, curs BEI 

din octombrie 2013);  

b) Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată prin ANPCDEFP prin IPA SA de 

30.837,48 lei, reprezentând 75% din valoarea proiectului (6900 euro x 4,4692 lei/euro, curs BEI din 

octombrie 2013); 

c) Contribuţia eligibilă a beneficiarului 10.279,16 lei, reprezentând 25 % din valoarea 

proiectului (2300 euro x 4,4692 lei/euro, curs BEI din octombrie 2013) din fondurile bugetului local; 

d) Cheltuieli neeligibile de 2000 lei suportate din venituri extrabugetare ale unităţii şcolare. 

 Art.2. Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic, Colegiul Agricol „Viaceslav Harnaj” şi 

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

 

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

data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  202 

Data: 27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnssttiittuuiirriiii  ddrreeppttuulluuii  ddee  uuzz  şşii  sseerrvviittuuttee  ddee  ttrreecceerree  aassuupprraa  iimmoobbiilluulluuii--tteerreenn  şşii  

ccoonnssttrruuccţţiiii  ccuu  ffuunnccţţiiuunneeaa  ddee  llooccuuiinnţţee  ccuu  ddeessttiinnaaţţiiee  ssoocciiaallăă  ssiittuuaatt  îînn  BBuuccuurreeşşttii,,  SSeeccttoorr  44,,  ssttrr..  

DDrruummuull  BBiinneelluulluuii  nnrr..  3300,,  bblloocc  TT55,,  aaffllaatt  îînn  pprroopprriieettaatteeaa    

DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

 

 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 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 prevderile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 123/2012 - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1999 a locuinţei, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere şi prevederile Codului civil-Cartea a III-a Despre bunuri; 

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

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

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

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 283/2010 privind aprobarea 

încheierii antecontractelor şi a contractelor de vânzare-cumpărare pentru un număr de 66 (şaizeci şi 

şase) unităţi locative din imobilul situat în B-dul Metalurgiei nr. 32-34, Sector 4, care vor avea ulterior 

destinaţie socială, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 148/2011 pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 283/2010 privind aprobarea încheierii antecontractelor 

şi a contractelor de vânzare-cumpărare pentru un număr de 66 (şaizeci şi şase) unităţi locative din 

imobilul situat în B-dul Metalurgiei nr. 32-34, Sector 4, care vor avea ulterior destinaţie socială, 

respectiv Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 109/2012 privind aprobarea încheierii 

contractelor de vânzare-cumpărare pentru achiziţionarea a 4 unităţi locative din imobilul situat în 

Bucureşti, Sector 4, str. Drumul Binelui nr. 30, bl. T5, care vor avea destinaţie socială; 
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 Având în vedere adresele nr. 321051/25.07.2014 a S.C. Enel Distribuţie Muntenia, nr. 

59365/30.09.2014 a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, nr. 

M/1634/22096/08.09.2014 a Sectorului 1 Bucureşti prin Direcţia Juridică şi Resurse Umane-Serviciul 

Legislaţie şi Spaţii cu altă Destinaţie decât cea de Locuinţă, respectiv nr. 329381/23.09.2014 a S.C. 

Enel Distribuţie Muntenia; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), 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 constituirea dreptului de uz şi servitute de trecere asupra imobilului-teren şi 

construcţii cu funcţiunea de locuinţe cu destinaţie socială, situat în Bucureşti, Sector 4, str. Drumul 

Binelului nr. 30, bloc T5, aflat în proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, în favoarea titularului autorizaţiei de înfiinţare şi de licenţe, pentru realizarea şi 

asigurarea funcţionării normale a capacităţii energetice,  în înţelesul Legii nr. 123/2012- Legea 

energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art.2.  În sensul art. 1, se aprobă încheierea contractului pentru constituirea dreptului de uz şi 

servitute de trecere între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

S.C. Enel Distribuţie Muntenia şi se împuterniceşte în vederea semnării acestuia, Directorul General 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

 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 şedinţa ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  203 

Data: 27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aaccttuuaalliizzaarreeaa  ttaarriiffeelloorr  ddee  pprreessttaaţţiiee  ccoorreessppuunnzzăăttooaarree  CCoonnttrraaccttuulluuii  ddee  ddeelleeggaarree  aa  

ggeessttiiuunniiii  pprreessttăărriiii  sseerrvviicciiiilloorr  ddee  ssaalluubbrriizzaarree  ppee  rraazzaa  aaddmmiinniissttrraattiivvăă  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  BBuuccuurreeşşttii    

nnrr..  JJ007777//SS//3300..0066..22000088  

 

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

Direcţiei Utilităţi Publice; 

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

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

 Potrivit prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 În raport de prevederile Legii nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

Fiscal; 

 Văzând contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza 

administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008; 

 Luând în considerare: 

1. adresa Primăriei Sectorului 1 – Direcţia Management Economic nr 2067/29.10.2014 

privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 123/2014; 

2. adresa S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 7458/31.10.2014 înregistrată la sediul 

Primăriei Sectorului 1 cu nr. 29734/31.10.2014; 

3. adresa Primăriei Sectorului 1 – Direcţia Juridică şi Resurse Umane nr. 

2261/29734/19.11.2014; 

4. adresa S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 7995/20.11.2014 înregistrată la sediul 

Primăriei Sectorului 1 cu nr. 31341/20.11.2014; 

 În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115,  alin.(1), lit. b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. (1) Se aprobă actualizarea tarifelor de prestaţie corespunzătoare contractului de 

delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti 

nr. J077/S/30.06.2008 potrivit prevederilor Legii nr. 123/2014, cât şi a celorlalte contribuţii la bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii, contribuţii pentru accidente de 

muncă şi boli profesionale şi fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. 

(2) Actualizarea tarifelor menţionate la alin.(1) se va face începând cu luna octombrie a 

anului 2014. 

 Art.2. În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1, părţile vor întocmi şi vor semna 

un act adiţional la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza 

administrativă a sectorului 1 nr. J077/S/din 30.06.2008. 

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

Local al Sectorului 1, actul adiţional menţionat la articolele precedente, precum şi orice alt înscris 

necesar pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse prin prezenta hotărâre. 

 Art.4. Primarul sectorului 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane, Direcţia Management 

Economic, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Inspecţie din cadrul Poliţiei Locale Sector 1, S.C. 

Compania Romprest Service S.A. şi Serviciul Secretariat General Audienţe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus  Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. :  204 

Data: 27.11.2014 
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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 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 86/2011 privind aprobarea transmiterii către  

Consiliul General al Municipiului Bucureşti  a inventarului bunurilor care alcătuiesc  

domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local  

Sector 2 – Etapa a XIII - a 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 28.11.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 86/2011 

privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti  a inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului 

Local Sector 2 – Etapa a XIII - a; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 66800/21.11.2014 al Direcţiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare 

Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul de specialitate nr. 12458/12.11.2014 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; 

 - Adresa Administraţiei Domeniului Public Sector 2 înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul 

al Primăriei Sectorului 2 sub numărul 38004 din data de 26.06.2014; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 343/17.12.2010 privind 

constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al Municipiului Bucureşti; 

 - Procesul – verbal de recepţie al Oficiului de cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti nr. 

39/2012; 
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 - Referatul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti din data de 23.05.2014; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f), precum şi al art. 119, respectiv art. 

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

completările ulterioare, 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.I  Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 86/2011 privind aprobarea transmiterii către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XIII - a, se 

înlocuieşte cu anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 86/2011 privind aprobarea transmiterii către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XIII – a, rămân 

aplicabile. 

 

 Art.III (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată 

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                    

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.107 

Bucureşti,28.11.2014  

 

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

 

 

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

28.11.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administraţia Domeniului  

Public Sector 2 şi S.C. DEDEMAN S.R.L. 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 28.11.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare între 

Administraţia Domeniului Public Sector 2 şi S.C. DEDEMAN S.R.L.; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 11759/27.10.2014 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 de Specialitate nr. 61225/20.10.2014 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru si 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de Specialitate nr. 68536/21.11.2014 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Certificatul de urbanism nr. 1420/114”M” din 21.10.2014, eliberat de Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea educaţiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - H.C.L. Sector 2 nr. 18/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Domeniului Public Sector 2; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Administraţia Domeniului 

Public Sector 2 şi S.C. DEDEMAN S.R.L., pentru amenajarea unui teren de tenis de câmp, pe 

terenul situat în Parcul Morarilor, Sector 2, aflat în administrarea Administraţiei Domeniului Public 

Sector 2, conform modelului cadru ce constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

           (2) Terenul se identifică conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

           (3) Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 4 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2 Se împuterniceşte Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, să 

semneze Protocolul şi documentele de sponsorizare subsecvente, Procesul verbal de preluare a 

investiţiei, precum şi orice act este necesar pentru punerea în aplicare a prevederilor Protocolului 

menţionat la art.1. 

 

 Art.3  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Administraţia 

Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică in 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, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                    

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.108 

Bucureşti, 28.11.2014 

 

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

 

 

 

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

28.11.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.10/2014 

 privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru  

comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al  

Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a  

„avizului de amplasare”, astfel cum a fost completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2014 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 28.11.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr.10/2014 privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului 

urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de 

amplasare”, astfel cum a fost completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2014; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 69024/59539/24.11.2014 întocmit de Direcţia Urbanism, 

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

Municipiului Bucureşti; 

 -  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: 

 -  Hotărârea Guvernului României nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier 

urban; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.C.G.M.B. nr. 3/2013 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul 

Bucureşti, începând cu anul 2013; 

 -  H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului 

urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de 

amplasare”, astfel cum a fost completată prin H.C.L. sector 2 nr. 86/2014; 
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 - H.C.L. Sector 2 nr. 34/2014 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie 

contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) 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. I Art. 1 al H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 se modifică şi se completează, având următorul 

conţinut: 

  “Art.1 Se aprobă actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban cu 179 locaţii 

pentru comercializarea florilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform 

anexei nr.1 ce conţine un număr de 6 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

 

 Art. II Art. 2 al H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 se modifică şi se completează, având următorul 

conţinut: 

  “Art.2 Se aprobă actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban cu 208 locaţii 

pentru comercializare presă - carte pe domeniul public din sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, 

conform anexei nr. 2 ce conţine un număr de 7 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

 

 Art. III Art. 3 alin. (1) al H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 se modifică şi se completează şi va avea 

următorul conţinut: 

  “Art.3 (1) Se aprobă formularul tip Aviz de amplasare şi condiţiile de eliberare ce vor fi 

anexate avizului de amplasare, precum şi modelele de Cerere pentru emiterea avizului de 

amplasare a chioşcurilor pentru comercializarea florilor/presei şi cărţilor şi Cererea pentru 

prelungirea termenului de emitere a avizului de amplasare, conform anexei nr. 3 ce conţine un 

număr de 4 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

 

 Art. IV Art. 4 alin. (1) al H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 se modifică şi se completează, având 

următorul conţinut: 

  “Art.4 (1) Perioada de valabilitate a avizului de amplasare a chioşcurilor va fi de maxim un an, 

cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru o perioadă de cel mult un an.” 

 

 Art. V  Art. 6 al H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 se modifică şi se completează, având următorul 

conţinut: 

  “Art.6 (1) Calculul taxelor locale pentru utilizarea locurilor publice pentru activităţi de 

comercializare flori, presă – carte, se va face în conformitate cu prevederile art. 283 din Legea nr. 



129 

 

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.C.G.M.B. 

nr. 3/2013.” 

     (2) “Achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public se va face astfel: 

  a) pentru primele 6 luni, taxa se va achita anticipat, anterior emiterii avizului de amplasare;  

  b) diferenţa de taxă până la sfârşitul anului se va achita anticipat, după primele 6 luni, această 

plată urmând să se verifice de către D.V.B.L. Sector 2.” 

 

 Art. VI Art. 9 alin. (1) al H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 se modifică şi se completează, având 

următorul conţinut: 

  “Art.9 (1) Nerespectarea prevederilor H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014, completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 86/2014, precum şi prin prezenta hotărâre, se sancţionează de către Poliţia Locală 

Sector 2, conform prevederilor H.C.L. Sector 2 nr. 34/2014 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor 

ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.” 

 

 Art. VII (1) Anexele nr. 1 – 3 ale H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 – 3 

ale prezentei hotărâri, ce conţin un număr de 17 file. 

         (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 privind actualizarea reţelei de 

amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul 

public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare 

a „avizului de amplasare”, astfel cum a fost completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2014, rămân 

aplicabile. 

 

 Art. VIII Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                    

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.109 

Bucureşti,28.11.2014  

 

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

 

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

28.11.2014 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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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.4.1/5462 din data de 04.11.2014;  

 Luând în considerare prevederile : 

 - art.19 alin.(2) şi ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată 

şi completată ; 

 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată : 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă de  541.091 mii lei conform anexei nr.1. 

 Art. 2 . Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează : 

 - Formularul 11 –   Anexa nr. 2 – Bugetul centralizat al unităţii administrat-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole ;  

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.2 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole 

şi paragrafe;  

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât şi la 

partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

 

 - Anexa 3. - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de cheltuieli), în 

valoare de 541.091 mii lei 
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 - Anexa 3.1  - capitol bugetar 51.02 - Autorităţi publice  

 - Anexa 3.1.1 - cap.51.02.01            - Autorităţi executive şi legislative 

 - Anexa 3.1.2 - cap.51.02.01.03 D        - D.G.I.T.L. 

 - Anexa 3.1.3 - cap.51.02.01.03           - A.S.L.G. 

 - Anexa 3.1.4 - cap.51.02.01.03 P        - Primăria sector 4 

 

 - Anexa 3.2   - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale 

 - Anexa 3.2.1 - cap.54.02.10         - Direcţia de evidenţă a persoanelor 

 

 - Anexa 3.3   - capitol bugetar 55.02 - Dobânzi  

 

 - Anexa 3.4  - capitol bugetar 61.02 - Ordine publică şi siguranţă naţională  

 - Anexa 3.4.1 - cap.61.02.05   - Protecţie 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 66.02 - Sănătate 

 - Anexa 3.6.1 - cap.66.02.06.03    - Unităţi medico sociale Sf. Andrei 

 

 - Anexa 3.7  - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 3.7.1 - cap.67.02.05    - Servicii recreative şi sportive 

 - Anexa 3.7.2 - cap.67.02.03 A    - Administraţia Domeniului Public Sector 4 

 - Anexa 3.7.3 - cap.67.02.03 P    - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, 

baze sportive şi de agrement PS 4 

 

 - Anexa 3.8   - capitol bugetar 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială   
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 - Anexa 3.8.1 - cap.68.02.041  - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

 - Anexa 3.8.2 - cap.68.02.12  - Centrul Medico Social Sf. Andrei 

 - Anexa 3.8.3 - cap.68.02. AS  - Asistenţă socială 

 - Anexa 3.8.4 - cap.68.02.AS.06  - Asistenţă socială pentru familie şi copii 

 - Anexa 3.8.5 - cap.68.02.11.  - Creşe 

 - Anexa 3.8.6 - cap.68.02.AS.05.02  - Asistenţă Socială în caz de Invaliditate 

 - Anexa 3.8.7 - cap.68.02.AS.50  - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei 

sociale 

 - Anexa 3.8.8  - cap.68.02.AS 15.01  -  Ajutor Social 

 

 - Anexa 3.9   - capitol bugetar 84.02 - Transporturi 

 - Anexa 3.9.1 cap.84.02.03.03               Străzi 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate partial din venituri 

proprii. 

 - anexa 4.         – cap.65.10                 -  Învăţământ 

 - anexa 4.1.       – cap.65.10                  - Venituri  

 - anexa 4.1.1    -  cap. 65.10.03.01        - Învăţământ Preşcolar 

 - anexa 4.1.1.1 – cap.65.10.03.02         -  Învăţământ primar 

 - anexa 4.2      -   cap.65.10.04.01         -  Învăţământ Secundar Inferior 

 - anexa 4.2.1    -  cap.65.10.04.02         -  Învăţământ Secundar Superior 

 - anexa 4.3.      – cap.65.10.05 US        -  Învăţământ Postliceal 

 - anexa 4.3.1   -   cap.65.10.07.04         - Învăţământ Special 

 -  anexa 4.4      -  cap.65.10                   - Cheltuieli 

 

 Art.5. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate integral din 

venituri proprii cap. – anexa 5. 

 - anexa 5.1    – cap. 70.10.50 – Direcţia de Administrare a pieţelor Sector 4 

 

 Art. 6. Se aprobă Listele de investiţii aferente bugetului propriu al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti, precum şi pentru unităţile aflate în subordinea Consiliului Local Sector 4, conform 

anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

- anexa nr.6                   ,, Lista de investiţii a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti „ 

- anexa nr. 7          „ Lista de investiţii a D.E.P.” 

- anexa nr.8 ; 8.1            „ Lista de investiţii a A.D.P. Sector 4 
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- anexa nr. 9 ; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10; 9.11; 9.12; 9.13; 9.14; 9.15; 9.16; 

9.18; 9.19 

     „ Lista de investiţii a ASLG Sector 4”     

- anexa nr. 10  „ Lista de investiţii a D.G.I.T.L.” 

- anexa nr. 11  „Lista de investiţii a D.G.A.S.P.C” 

 Art. 7. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, din care : 

 - Anexa  12  -           centralizator       - Credite externe 

 - Anexa  12.1  - cap. 70.06        -  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  

 - Anexa  12.2 - cap. 70.06.03       -  Locuinţe  

 - Anexa  12.3 - cap.70.06.03.01       - Dezvoltarea sistemului de locuinţe 

 

 Art. 8. Se aprobă virarea sumei de 15 000 mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secţiunea de 

funcţionare pentru Secţiunea de dezvoltare. 

 

 Art.9. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

instituţiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local, Documente-Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 06.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

IONESCU De-Juan De-Juan  
Decebal Dan 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.148/06.11.2014 
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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.4.1/6067  din data de 27.11.2014; 

 - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti;  

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. 215/2001 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă de  555 078 mii lei conform anexei nr.1. 

 

Art. 2 . Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează : 

 - Formularul 11 –   Anexa nr. 2 – Bugetul centralizat al unităţii administrat-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole ;  

- Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.2 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi 

paragrafe; 

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât şi la 

partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

Anexa 3. - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de cheltuieli), în 

valoare de  555 078  mii lei 
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 - Anexa 3.1  - capitol bugetar 51.02  - Autorităţi publice  

 - Anexa 3.1.1 - cap.51.02.01             - Autorităţi executive şi legislative 

 - Anexa 3.1.2 - cap.51.02.01.03 P         - Primăria sector 4 

 

 - Anexa 3.2   - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 3.2.1 - cap.67.02.05            - Servicii recreative şi sportive 

 - Anexa 3.2.2 - cap.67.02.03 P            -Întreţinere grădini publice, parcuri, zone 

verzi, baze sportive şi de agrement PS 4 

 

 - Anexa 3.3   - capitol bugetar 70.02  - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa 3.3.1 - cap.70.02.03           - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 

- Anexa 3.3.2         - cap.70.02.03.30                 - Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 

 

- Anexa 3.4.        - capitol bugetar 84.02          - Transporturi 

- Anexa 3.4.1        - cap.84.02.03                         -     Străzi 

 

Art. 4. Se aprobă Listele de investiţii aferente bugetului propriu al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

- anexa nr.4                    ,,Lista de investiţii a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti „ 

 

Art.5. 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 

27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal Dan 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.149/27.11.2014 
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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 de ocupare a funcţiilor publice al Administraţiei Şcolilor, Liceelor 

şi Grădiniţelor Sector 4 pentru anul 2015 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Referatul de specialitate nr. 

7704/19.11.2014  întocmit de Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 ; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Ţinând cont de prevederile art. 23 alin (4) şi (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice al Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi 

Grădiniţelor Sector 4 pentru anul 2015 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Directorul Executiv al Administraţiei 

Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri, 

conform competenţelor . 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal Dan 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.150/27.11.2014 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici a 5 

blocuri din programul multianual de reabilitare termică a  

blocurilor de locuinţe în sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, 

precum şi Referatul de specialitate al Direcţiei de Investiţii şi Achiziţii publice – Serviciul Investiţii nr. 

797/20.11.2014. 

 Văzând rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanţelor energetic a blocurilor de locuinţe, cu completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi art. 81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico-economică privind indicatorii caracteristici ai 

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

 Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice – Serviciul Investiţii şi 

Direcţia Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal Dan 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.151/27.11.2014 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi implementării Proiectului ,,OPORTUNITĂŢI PENTRU 

ADOLESCENŢI” la nivelul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere : 

-  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ; 

-  Raportul comun al direcţiilor de specialitate nr. P.9/1176/17.11.2014; 

-  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, modificată şi 

completată ;  

- Legea nr.18/1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. ,, f”, lit. ,,n,, şi alin.4 din Legea 

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

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 (1) Se aprobă derularea şi implementarea Proiectului ,,Oportunităţi pentru Adolescenţi” 

la nivelul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, proiect care face parte din Planul de activităţi în 

domeniul politicilor echitabile pentru adolescenţi al UNICEF România, pentru anul 2014. 

(2) Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor proiectului se va realiza de către 

Organizaţia Non-Guvernamentală ,,Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor 

”(A.L.I.A.T.) . 

 Art.2 Se împuterniceşte domnul Daniel BĂLUŢĂ, Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti să semneze documentele necesare în vederea derulării şi implementării Proiectului 

,,OPORTUNITĂŢI PENTRU ADOLESCENŢI”   . 

 Art.3 (1) Pentru implementarea Proiectului ,,Oportunităţi  pentru Adolescenţi”, Sectorul 4 al 

Municipiului Bucureşti va pune la dispoziţie, cu titlu gratuit, un spaţiu adecvat, compus din 2 camere, 

situat în incinta Centrului de Incluziune Socială – 64233, situat în Municipiul Bucureşti, Şos.Berceni 

nr.12A, Sectorul 4, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  
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(2) UNICEF România va asigura resursele financiare necesare în vederea amenajării 

spaţiului pus la dispoziţie de către Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, inclusiv plata utilităţilor şi 

resursele necesare pentru organizarea activităţilor proiectului, în limitele bugetului avut la dispoziţie.  

 Art.4 Primarului Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice, 

Direcţia Economică 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 

27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal Dan 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.152/27.11.2014 
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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 continuarea derulării proiectului „Îngrijiri medico-sociale complexe  

pentru persoane în vârsta şi/sau cu handicap, dependente şi parţial dependente  

din sectorul 4” în parteneriat cu Asociaţia Medicilor Rezidenţi 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Văzând referatul de specialitate nr.91/12.11.2014 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului sector 4, precum şi expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

 Tinând cont de prevederile art.1, alin.(1), art.8 şi art.12 din Legea nr.17/2000, republicată, 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;  

 Luând în considerare prevederile Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2008 în 

temeiul art. III al OUG 14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 

11/30.01.2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 4 nr. 173 / 28.11.2013 privind 

continuarea derulării proiectului „Îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârsta şi/sau 

cu handicap, dependente şi parţial dependente din sectorul 4, în colaborare cu Asociaţia Medicilor 

Rezidenţi”; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.n) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu moficările şi completările ulterioare:  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei se aprobă continuarea derulării proiectului pentru perioada 

ianuarie – aprilie 2015 „Îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârsta şi/sau cu 

handicap dependente şi parţial dependente din sectorul 4”, în ceea ce priveşte îngrijirea 

persoanelor cu handicap, cât şi a persoanelor în vârstă, dependente sau parţial dependente de 

servicii socio – medicale, de pe raza sectorului 4 în parteneriat cu Asociaţia Medicilor Rezidenţi.. 
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 Art.2. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 4 să întocmească toate documentele necesare implementării, derularii şi 

finanţării proiectului astfel denumit „Îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârstă 

şi/sau cu handicap, dependente şi parţial dependente din sectorul 4”, conform Anexei 1 la 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Secretarul Sectorului 4, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4 prin compartimentele sale de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal Dan 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.153/27.11.2014 
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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 continuarea proiectului „ŞI EU MERIT O ŞANSĂ!” împreună cu  

Fundaţia ESTUAR 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 şi referatul de specialitate 

cu nr. 184461/21.11.2014, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.41/05.07.2007 privind funcţionarea 

serviciului „Locuinţe protejate pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală” şi alocarea de fonduri; 

 Ţinând cont de Hotărârea de Guvern 1175/29.09.2005 privind Strategia naţională pentru 

protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 206-2013, „Şanse 

egale pentru persoanele cu handicap-către o societate fără discriminări”; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.487/11.07.2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei 

persoanelor cu tulburări psihice şi cu Ordinul MMSSF privind aprobarea Standardelor minime de 

calitate pentru centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane 

adulte cu handicap, locuinţe protejate pentru persoane adulte cu handicap, precum şi Ordonanţa 

68/2003 privind serviciile sociale şi prevederile Legii nr.448/2006, republicată, privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. 1, art.81 alin.2 lit. n) din legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea proiectului „ŞI EU MERIT O ŞANSĂ” împreună cu Fundaţia 

ESTUAR, pentru perioada ianuarie 2015– decembrie 2015, conform Anexei 1 ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Pentru derularea proiectului se aprobă alocarea de fonduri din bugetul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Sector 4, conform bugetului proiectului din 

Anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Se împuterniceşte Directorul General al D.G.A.S.P.C- Sector 4 să semneze convenţia 

de colaborare între D.G.A.S.P.C-Sector 4 şi Fundaţia ESTUAR. 
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 Art.4. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4 şi Serviciul Tehnic Consiliul Local Documente-Electoral 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 

27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal Dan 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.154/27.11.2014 
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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 alocarea creditelor bugetare necesare decontării cheltuielilor  

de transport ocazionate de deplasarea Corului „Consonance” din cadrul  

Colegiului Naţional de Arte „Dinu Lipatti” în Franţa în perioada 6 – 16 decembrie 2014 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Referatul de specialitate nr. 

7861/25.11.2014 întocmit de Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 ; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În baza dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi art. 103 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) şi lit. k) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea Corului 

„Consonance” de la Colegiul Naţional de Arte „Dinu Lipatti” în Franţa în perioada 6 – 16 decembrie 

2014 în cadrul proiectului de colaborare cultural artistică cu Asociaţia MOCAPI şi Conservatorul din 

Amiens . 

 Art. 2. Creditele bugetare necesare derulării proiectului cultural artistic menţionat la art. 1 în 

cuantum de 30.000 lei se vor aloca în bugetul Colegiului Naţional de Arte „Dinu Lipatti” Bucureşti. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Administraţia Şcolilor, Liceelor şi 

Grădiniţelor Sector 4 şi Colegiul Naţional de Arte „Dinu Lipatti” vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei Hotărâri, conform competenţelor . 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal Dan 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.155/27.11.2014 
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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 modificarea şi completarea HCL nr. 57/31.10.2012, privind  

modificarea şi completarea HCL nr. 75/ 26.05.2011 privind aprobarea de  

către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, a unor  

împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiţii în vederea  

reabilitării termice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 

 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.b), ale art.45 alin. (2), art.63, alin. (1), lit.c) şi alin (4) 

lit.c), art. 81 alin. (2), lit. d), precum şi ale art.115, alin. (1), lit b), alin. (3) şi alin. (6) din Legea 

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

 În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. “f” şi “g” şi art. 61, alin. (1) din Legea nr. 

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

prevederile Hotărârii 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 şi ale Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale 

Sectoarelor 1 – 6 a atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru investiţii; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2007 

privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de dispoziţiile Hotărârii 

Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 

Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanţă cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 18/2009 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 14, lit. (c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României 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; 

 În concordanţă cu prevederile art 41 alin (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

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

 Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
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 Ţinând seama de prevederile art. 1166 (care înlocuieşte art. 942) şi următoarele din Codul 

Civil, referitoare la contracte sau convenţii; 

Luând act de: 

a) expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în 

calitatea sa de iniţiator; 

b) raportul de specialitate întocmit de  Direcţia de Investiţii şi Achiziţii Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 1136/27.11.2014; 

 Având în vedere că Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti - Sector 4 au 

semnat la data de 02.11.2012 un contract de finanţare (nr. 81.772(RO)) prin care Banca Europeană 

de Investiţii acordă Municipiului Bucureşti – Sector 4, în conformitate cu prevederile respectivului 

contract de finanţare, un împrumut în valoare de 26.884.986,63 euro; 

 Având în vedere că Banca Europeană de Investiţii a aprobat pentru Sectorul 4 al Municipiului 

Bucureşti o nouă finanţare externă rambursabilă în sumă totală de până la 42.000.000 euro care va 

fi acordată prin încheierea mai multor contracte de finanţare distincte şi în conformitate cu 

prevederile acestor contracte de finanţare agreate de Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul 

Bucureşti - Sector 4, cu respectarea limitelor de îndatorare aplicabile Municipiului Bucureşti - 

Sectorul 4; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 3503/19.02.2014 emisă de Comisia de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale care avizează favorabil ca Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti să contracteze 

un împrumut (contract de finanţare) extern în valoare de 22.470.000 Euro; 

 Având în vedere că Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti - Sector 4 au 

semnat la data de 03.10.2014 un prim contract de finanţare (nr. 82.476(RO)) prin care Banca 

Europeană de Investiţii acordă Municipiului Bucureşti – Sector 4, în conformitate cu prevederile 

respectivului contract de finanţare, un împrumut în valoare de pănâ la 22.470.000 Euro din valoarea 

totală a noii finanţări rambursabile de pănâ la 42.000.000 Euro; 

 Având în vedere că se intenţionează semnarea mai multor împrumuturi (contracte de 

finanţare) de către Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti - Sector 4 pănâ la valoarea 

totală a noii finanţări rambursabile de 42.000.000 Euro, în baza unor autorizări distincte ale Comisiei 

de Autorizare a Împrumuturilor Locale; 

 Şi constatând necesitatea de a aduce modificări şi completări la HCL nr. 57 / 31.10.2012, 

referitoare la obiectivul de investiţii ce va fi finanţat din creditul extern, 

   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă modificarea prevederilor Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

57/ 31.10.2012, astfel: 

„Art. 2. - Se aprobă modificarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

75/26.05.2011 cu următorul cuprins: 

«art. 1 Se aprobă contractarea directă a unor finanţări rambursabile externe, în baza garanţiilor 

proprii, de la Banca Europeană de Investiţii, în valoare de pănâ la 75.000.000 euro, cu o perioadă de 

valabilitate de pănâ la 20 ani, o perioadă de graţie de pănâ la 4 ani şi o perioadă de valabilitate a 

tragerilor de pănâ la 4 ani, pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Sectorul 4 al 

Municipiului Bucureşti în perioada 2011 - 2017. Valoarea fiecărui împrumut (contract de finanţare) 

distinct este stabilită la momentul negocierii şi încheierii respectivului împrumut (contract de 

finanţare) în conformitate şi cu autorizările primite din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor 

Locale.»” 

 Art. 2. Se aprobă modificarea prevederilor Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

57/ 31.10.2012, astfel: 

„Art. 3 - Se aprobă modificarea prevederilor art. 4.1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

75/26.05.2011 cu următorul cuprins: 

«art. 4.1 Garantarea împrumuturilor (a fiecărui contract de finanţare) se face cu veniturile bugetului 

local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti şi/sau cu o garanţie asupra conturilor (bancare şi/sau 

de trezorerie) ale Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 4 al 

Municipiului Bucureşti garantează fiecare dintre împrumuturi (fiecare contract de finanţare) este egal 

cu obligaţiile de plată a ratelor (capital), dobânzilor, a comisioanelor, cheltuielilor şi costurilor 

(estimate) aferente împrumutului (contractului de finanţare) respectiv.»” 

 Art. 3. Se aprobă modificarea prevederilor Art. 4 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

57/ 31.10.2012, astfel: 

„Art. 4 - Se aprobă modificarea prevederilor art. 4.3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

75/26.05.2011 cu următorul cuprins: 

«art 4.3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti să semneze în numele şi 

pentru Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti acordurile de garantare distincte ce se vor semna în 

legătură cu fiecare dintre împrumuturile (contractele de finanţare) distincte şi să semneze în numele 

şi pentru Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti toate documentele necesare obţinerii autorizărilor de la 

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru fiecare împrumut (contract de finanţare 

distinct) si a acordului de garantare corespunzator si derularii imprumuturilor (contractelor de 

finanţare) distincte ce formează finanţarea rambursabilă externă. » ” 

 Art. 4. Se aprobă modificarea prevederilor Art. 5 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

57/ 31.10.2012, astfel: 
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„Art. 5 - Se aprobă modificarea prevederilor art. 5 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

75/26.05.2011 cu următorul cuprins: 

«art. 5 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti să negocieze, pentru şi în 

numele Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, termenii şi condiţiile finanţării externe rambursabile, 

inclusiv ale fiecărui împrumut (contract de finanţare) distinct ce formează această finanţare externă 

rambursabilă, să semneze fiecare împrumut (contract de finanţare) distinct şi fiecare acord de 

garantare aferent ce urmează a se încheia cu Banca Europeană de Investiţii, precum şi orice alte 

modificări şi completări convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, documente, 

notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea şi punerea în 

executare a împrumuturilor (contractelor de finanţare) distincte şi a acordurilor de garantare 

aferente.»” 

 Art. 5. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 57/ 31.10.2012 

rămân nemodificate şi se reconfirmă valabilitatea acesteia. 

 Art. 6. Se revocă prevederile HCL Sector 4 nr. 124/ 30.09.2014 privind completarea HCL nr. 

57/ 31.10.2012 legată de aprobarea contractării unui împrumut extern de la Banca Europeană de 

Investiţii în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuinţe în Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 7. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Economică şi Direcţia de Investiţii şi Achiziţii Publice 

vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competenţelor. 

 Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 4, Prefectului Municipiului 

Bucureşti şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicată în Monitorul Oficial al Municipiului 

Bucureşti, precum şi pe pagina de internet www.ps4.ro. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal Dan 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.156/27.11.2014 

http://www.ps4.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu  

funcţiunea locuinţă pe un teren proprietatea d-lui JIANU PETRE, în suprafaţă de 

161,0 mp., situat în str.LÂNĂRIEI nr.84, sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată; 

 

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. 

Lănâriei nr.84. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 161,0mp. 

 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 

27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal Dan 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.157/27.11.2014 
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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 consolidare, extindere, supraetajare, S+ P+2 E, pe un teren proprietatea  

d-nei TĂLMACIU ANDREEA, în suprafaţă de 308,0mp., situat în str.ELENA CUZA nr.33,  

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 cetăăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru consolidare, extindere, supraetajare S+ 

P+ 2 E, pe un teren situat în str. Elena Cuza nr.33. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 308,0mp. 

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 
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 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal Dan 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.158/27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu  

funcţiunea locuinte colective S+P+1 E pe un teren proprietatea d-lui PORFIR CONSTANTIN,  

în suprafaţă de 1277,0mp., situat în str.BOIAN nr.81, sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinte colective S+P+1 E, pe un teren 

situat în str. Boian nr.81. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 1277,0mp. 

 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 

27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal Dan 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.159/27.11.2014 
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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 locuinţe colective P+2 E, pe un teren proprietatea d-nei ALDEA ELEONORA, 

 în suprafaţă de 150,20mp., situat în str.MOLDOVENI nr.2 B, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţe colective P+ 2E, pe un teren 

situat în str. Moldoveni nr.2 B. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 150,20mp. 

 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 

27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal Dan 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.160/27.11.2014 



159 

 

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, apartament proprietatea SC M&S TRADING SRL, situat în 

str.RADULUI nr.2 bl.8A, ap.22, P, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicata in 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicata ; 

 

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.Radului nr.2, bl.8A, ap.22, 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 . 
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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 

27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal Dan 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.161/27.11.2014 
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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, apartament proprietatea d-nei POPA-TEIUŞANU IULIANA,  

în suprafaţă de 77,16mp., situat în str.Viorele nr.51, bl.37, ap.1, P, sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată; 

 

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.Viorele nr.51,bl.37,ap.1,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 . 
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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 

27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal Dan 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.162/27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu  

funcţiunea extindere corp existent P+1 E cu un corp nou, pe un teren proprietatea d-lui 

TUDOSE CONSTANTIN, în suprafaţă de 156,0mp., situat în str.DRUMEA RĂDULESCU nr.36, 

sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere corp existent P+1 E 

cu un corp nou, pe un teren situat în str. Drumea Rădulescu nr.36. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal Dan 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.163/27.11.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu  

funcţiunea închidere terasă, pe un teren proprietatea SC DANYMAR COM 2002 SRL,  

în suprafaţă de 81,99mp., situat în ALEEA MOLDOVIŢA nr.3, bl.C1, P, sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru închidere terasă, pe un teren 

situat în aleea Moldoviţa nr.3,bl.c1,ap.1,P.. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

27.11.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal Dan 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.163/27.11.2014 
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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 validarea domnului Dumitraşcu Cristian în funcţia de consilier local 

 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 142/21.10.2014 prin care se ia act de 

încetarea mandatului de consilier local al d-lui Avramescu Manuel din cadrul Consiliului Local Sector 

6 şi se declară vacant locul de consilier local al acestuia, precum şi procesul - verbal al Comisiei de 

validare a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând cont de opţiunea domnului Dumitraşcu Cristian şi confirmarea calităţii acestuia de 

membru al Partidului Naţional Liberal, comunicată Consiliului Local Sector 6 prin adresa înregistrată 

sub nr. S.T. 372/20.05.2013; 

 Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza dispoziţiilor art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

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

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 31 alin. (3) şi (5) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Dumitraşcu Cristian candidat pe 

lista Uniunii Social Liberale la alegerile locale din iunie 2012, pe locul rămas vacant ca urmare a 

încetării mandatului de consilier local al domnului Avramescu Manuel. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 154 
Data: 27.11.2014  
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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 

pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotarârii Consiliului Local Sector 6 

nr. 7/30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 

cu Şcoala Primară ,,Blue Farry”, cu Şcoala Sanitară Postliceală ,,VITA” şi cu Grădiniţa 

cu Program Prelungit ,,Orhideea Kids” la unităţi de învăţământ particulare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei 

Naţionale,  adresei Şcolii Primare ,,Blue Farry” cu nr. 491 din data de 29.10.2014 înregistrată la 

sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 7574 din data de 31.10.2014 şi a Ordinului Ministrului 

Educaţiei Naţionale nr. 4709 din data de 01.10.2014,  adresei Şcolii Sanitare Postliceale ,,VITA” cu 

nr. 15 din data de 02.10.2014 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 7610 din 

data de 04.11.2014 şi a Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4525 din data de 02.09.2014, 

adresei Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Orhideea Kids” cu nr. 105 din data de 20.10.2014 

înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 7218 din data de 20.10.2014 şi a 

Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4708 din data de 01.10.2014; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică şi se completează Anexa nr. 2 a Hotarârii Consiliului Local Sector 6   nr. 

7/30.01.2014 la unităţi de învăţământ particular cu Şcoala Primară ,,Blue Farry”, având sediul în 

Municipiul Bucureşti, str. Partiturii nr. 11-13B, Sector 6. 

 Art. 2. Se modifică şi se completează Anexa nr. 2 a Hotarârii Consiliului Local Sector 6   nr. 

7/30.01.2014 la unităţi de învăţământ particular cu Şcoala Sanitară Postliceală ,,VITA”, având sediul 

în Municipiul Bucureşti, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 381-391, Sector 6. 

 Art. 3. Se modifică şi se completează Anexa nr. 2 a Hotarârii Consiliului Local Sector 6   nr. 

7/30.01.2014 la unităţi de învăţământ particular cu Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Orhideea Kids”, 
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având sediul în Municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr. 145B, Bl. 3, Parter, Complex Rezidenţial 

„Orhideea Gardens” P301-306, Sector 6. 

 Art. 4. Restul prevederilor Hotarârii Consiliului Local Sector 6 nr. 7/30.01.2014 rămân 

neschimbate.  

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se va face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 155 

Data: 27.11.2014 
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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 nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile 

de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional 

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi modificarea numărului de membri ai consiliilor de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 pentru anul şcolar 2014 – 2015 conform 

adresei Inspectoratului Şcolar Sector 6 nr. 237 din data de 04.09.2014 înregistrată la sediul 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 6989 din data de 13.10.2014 şi încetarea mandatului de 

consilier al d-lui Avramescu Manuel conform H.C.L. Sector 6 nr. 142 din data de 21.10.2014; 

 Ţinând cont de Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere prevederile art. 96 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 49/2014; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti conform 

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

 Art. 2. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti conform 

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

 Art. 3. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 

130/25.09.2014 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 

6 al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 împreună cu reprezentanţii 

nominalizaţi şi conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional 
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din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenţelor legale. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 156 

Data: 27.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129 din data de 25.09.2014 privind 

aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2014 – 2015 din bugetul local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor 

Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul  de specialitate comun 

întocmit de conducerea Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de 

Dezvoltare şi Performanţă Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 Bucureşti pentru perioada 2011-2018,  H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea 

Strategiei  naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale,  prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 

292/2011 a asistenţei sociale,  prevederile art. 58 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei  naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului 

cu nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Şcoală după şcoală”,  

adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr. 259 din data de 04.11.2014 înregistrată 

la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 7946 din data de 19.11.2014 şi H.C.L. Sector 6 nr. 

129 din data de 25.09.2014 privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2014 – 2015 din 

bugetul  local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat 

de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), d) şi f) şi alin. (6), precum şi cele ale art. 81 alin. 

(2) lit. d), j) şi n) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se modifică art. 4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129 din data de 25.09.2014, 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2014 – 2015 din bugetul  local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor 

Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 după 

cum urmează: 

 Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor asigura masa pentru maxim 4300 de elevi din învăţământul primar şi secundar (inferior 

şi superior) din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 după cum urmează: 

a) Administraţia Şcolilor Sector 6 prin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 6, dotate conform legislaţiei în vigoare, va asigura masa pentru un număr de 2300 de 

elevi, în limita sumei de  4.600.000 lei, cheltuieli necesare funcţionării programului “Şcoală după 

şcoală”; 

b) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 va asigura masa pentru 

un număr de 2000 de elevi, în limita sumei de  4.248.000 lei, cheltuieli necesare funcţionării 

programului “Şcoală după şcoală”. 

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129 din data de 25.09.2014 

rămân neschimbate.  

 Art. 3. (1)  Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 157 

Data: 27.11.2014 
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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 Regulamentului de convieţuire în condominiu al  

locatarilor/proprietarilor care beneficiază de unităţi locative aflate în administrarea  

Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia de Administrare 

a Fondului Locativ Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6; 

 Ţinând seama de raportul comisiilor de specialitate ale Consiuliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  152  din  15  iulie  1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legii nr. 114/1996 privind Legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ordonanţei de  U rgen ţ ă  nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru 

spaţiile cu destinaţia de locuinţe; 

-Legii nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) 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 Regulamentul de convieţuire în condominiu al locatarilor/proprietarilor care 

beneficiază de unităţi locative aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia de 

Administrare a Fondului Locativ Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 158 

Data: 27.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru 

suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul 

„Constantin Brâncuşi” - zona C 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de Specialitate al Direcţiei de Administrare a Fondului 

Locativ Sector 6; 

 Văzând Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea locuinţei, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi ale Legii 

nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

 Ţinând cont de Decizia nr. 118/22.07.2013 emisă de Curtea de Conturi, Camera 

de Conturi a Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modelul de Act Adiţional la contractul de închiriere pentru 

suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul „Constantin Brâncuşi” - 

zona C, potrivit Anexei nr. 1 (Act adiţional la Contractul de închiriere pentru suprafeţele 

cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul „Constantin Brâncuşi” zona C) şi 

Anexei nr. 2 (Fişă de calcul) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Anexa nr. 1 (Act adiţional la Contractul de închiriere pentru suprafeţele 

cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul „Constantin Brâncuşi” zona C) şi 



178 

 

Anexa nr. 2 (Fişă de calcul), vor fi utilizate de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Administrare a Fondului Locativ 

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 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 159 

Data: 27.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Agnita nr. 48”, 

Sector 6, pentru extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 324 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 Agnita nr. 48”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

35629/7/14 din 27.10.2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada Agnita nr. 48”, Sector 6, pentru 

extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 324 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 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 160                 

Data: 27.11.2014  
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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 Serg. Maj. Cara Anghel nr. 20”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 334 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 Serg. Maj. Cara Anghel nr. 20”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

31984/7/15 din 27.10.2014 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: 

 



182 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada Serg. Maj. Cara Anghel nr. 20”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 334 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 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 161   

Data: 27.11.2014 
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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. 3C”, 

Sector 6, pentru construire locuinţe şi birouri pe un teren în suprafaţă de 400 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - 

“Strada Dealul Ţugulea nr. 3C”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

22071/5/7 din 14.07.2014 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: 

 



184 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada Dealul Ţugulea nr. 3C”, Sector 6, 

pentru construire locuinţe şi birouri pe un teren în suprafaţă de 400 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 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 162   

Data: 27.11.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Taberei nr. 70B”, 

Sector 6, concesionare teren pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă 

totală de 582,83 m.p. – suprafaţă teren proprietate de 182 m.p. şi suprafaţă teren propus a fi 

concesionat de cca. 400,83 m.p., parţial proprietate privată persoană fizică şi 

parţial domeniu privat al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - 

“Drumul Taberei nr. 70B”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

23162/5/16 din 14.07.2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Drumul Taberei nr. 70B”, Sector 6, 

concesionare teren pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă totală de 

582,83 m.p. – suprafaţă teren proprietate de 182 m.p. şi suprafaţă teren propus a fi concesionat de 

cca. 400,83 m.p., parţial proprietate privată persoană fizică şi parţial domeniu privat al Municipiului 

Bucureşti. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 163  

Data: 27.11.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 71”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 849 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 Furcii nr. 71”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

6274/2/1 din 10.03.2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

  În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Drumul Valea Furcii nr. 71”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 849 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 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 164   

Data: 27.11.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 71”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 762 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - 

“Drumul Valea Furcii nr. 71”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

8380/2/2 din 10.03.2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Drumul Valea Furcii nr. 71”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 762 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 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 165                 

Data: 27.11.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 156-158”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de ansamblu rezidenţial pe un teren 

în suprafaţă de 3.700 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 Furcii nr. 156-158”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

16776/4/2 din 26.05.2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Drumul Valea Furcii nr. 156-158”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 3.700 

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 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 166                 

Data: 27.11.2014  
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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 Jarului nr. 23”, 

Sector 6, pentru construire cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 281 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 Jarului nr. 23”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

37625/7/7 din 27.10.2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada Jarului nr. 23”, Sector 6, pentru 

construire cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 281 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 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 167  

Data: 27.11.2014  
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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 modificator – “Calea Plevnei nr. 228A”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 350,54 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 

modificator - “Calea Plevnei nr. 228A”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

31810/6/2 din 25.08.2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator - “Calea Plevnei nr. 228A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 350,54 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 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 168  

Data: 27.11.2014   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Săbăreni nr. 101-125”, 

Sector 6, pentru construire centru cultural pe un teren în suprafaţă de 3.831 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Drumul Săbăreni nr. 101-125”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

37560/7/4 din 27.10.2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Drumul Săbăreni nr. 101-125”, Sector 6, 

pentru construire centru cultural pe un teren în suprafaţă de 3.831 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 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 169  

Data: 27.11.2014   
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii  

Nivelului de Serviciu A1 – Calitatea apei potabile 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A1 – 

Calitatea apei potabile, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. prin adresa nr. 

14198430/17.10.2014; 

Având în vedere Referatul nr. 2075/ 03.11.2014 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu A1 – Calitatea apei potabile, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul  

Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 9/2003, nr. 32/2005, nr. 21/2006, nr. 

34/2007, nr. 14/2008, nr. 5/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 12/2010, nr. 

14/2011, nr. 21/2012 şi nr. 22/2013; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A1 – 

Calitatea apei potabile, prezentată în Anexa* care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CÂRNUŢA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

   

 

 

Bucureşti  

Nr. 22/ 06.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii  

Nivelului de Serviciu A2 – Presiunea la branşament 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A2 – 

Presiunea la branşament, transmis la AMRSP de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea 

nr.14198430/17.10.2014, înregistrată la AMRSP cu nr.1941/17.10.2014; 

 

Având în vedere privind Referatul nr. 2076/03.11.2014 privind Evaluarea Continuării Conformităţii 

Nivelului de Serviciu A2, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al 

AMRSP; 

 

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

-prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

-prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.16/2003, nr.10/2004, nr.33/2005, 

nr.22/2006, nr.19/2007, nr.19/2008, nr.6/2009, Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr.13/2010, 

nr.15/2011, nr.22/2012 şi nr.23/2013; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi completat prin prevederile Actului Adiţional la Statut, aprobat 

prin HCGMB nr.112/2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A2 – 

Presiunea la branşament, pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformităţii 28.09.2013 ÷ 

27.09.2014, prezentată în Anexa* şi care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CÂRNUŢA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

   

 

 

Bucureşti 

Nr. 23/06.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu  

A3 – Continuitatea serviciului 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A3 – 

Continuitatea serviciului, transmis la AMRSP de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea 

nr.10158831/17.10.2014, înregistrată la AMRSP cu nr.1941/17.10.2014; 

 

Având în vedere Referatul nr. 2077/03.11.2014, privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu A3, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

-prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

-prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.16/2003, nr.11/2004, nr.34/2005, 

nr.23/2006, nr.20/2007, nr.20/2008, nr.7/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr.14/2010, 

nr.16/2011, nr.23/2012 şi nr.24/2013; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi completat prin prevederile Actului Adiţional aprobat prin 

HCGMB nr.112/2012. 

 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A3 – 

Continuitatea serviciului, pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformităţii 28.09.2013 ÷ 

27.09.2014, prezentată în Anexa* şi care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CÂRNUŢA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

   

 

 

Bucureşti 

Nr. 24 /06.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu A5 – Timp între notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaţie 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A5 – Timp 

între notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaţie, transmis de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

prin adresa nr. 14198430/17.10.2014, înregistrată la AMRSP cu nr. 1941/17.11.2014; 

Având în vedere Referatul nr. 2078/03.11.2014 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu A5 – Timp între notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaţie înaintat Consiliului Executiv 

al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti;  

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC  nr. 35/2005, nr. 24/2006,  nr. 21/2007, nr. 

9/2008, nr. 8/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 15/2010, nr. 17/2011, nr. 24/2012 

şi nr. 25/2013 ; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A5 - 

Timp între notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaţie, prezentată în Anexa* care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezenţei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CÂRNUŢA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

 

Bucureşti  

Nr. 25 / 06 .11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu A6 - Timp pentru a asigura o alimentare alternativă cu apă potabilă 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu  A6 – 

Timp pentru a asigura o alimentare alternativă cu apă potabilă, transmis de către S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. prin adresa nr. 14198430/17.10.2014 înregistrată la AMRSP cu nr. 1941/17.10.2014; 

 

Având în vedere Referatul nr. 2079 /03.11.2014 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu A6, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 10/2002, nr. 30/2003, nr. 39/2004, nr. 

36/2005, nr. 25/2006, nr. 22/2007, nr. 10/2008, nr. 9/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al 

AMRSP nr. 16/2010, nr.18/2011, nr. 25/2012 şi nr. 26/2013; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu  A6 – 

Timp pentru a asigura o alimentare alternativă cu apă potabilă, prezentată în Anexa* care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CÂRNUŢA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

 

Bucureşti 

Nr. 26 / 06 .11.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A8 

– Facturi emise pe baza citirii contoarelor de branşament individuale sau comune mai multor 

Clienţi, ca procent din totalul facturilor 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A8 – 

Facturi emise pe baza citirii contoarelor de branşament individuale sau comune mai multor Clienţi, 

ca procent din totalul facturilor, transmis la AMRSP de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu 

scrisoarea nr.14198430/17.10.2014, înregistrată la AMRSP cu nr.1941/17.10.2014; 

Având în vedere Referatul nr. 2088/03.11.2014, privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu A8, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere prevederile HCGMB nr.69/2006 privind aprobarea strategiei Primăriei Municipiului 

Bucureşti de punere în conformitate cu Bună Practică Industrială şi cu prevederile legislaţiei 

specifice a reţelelor de alimentare cu apă în avalul a 126 de staţii de hidrofor (Reţelele Telescopice); 

Ţinând seama de prevederile HCGMB nr.55/2009 privind aprobarea măsurilor de punere în 

conformitate cu prevederile legislaţiei serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a 

branşamentelor care alimentează mai mulţi utilizatori, realizate înainte de data încheierii Contractului 

de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru 

Municipiul Bucureşti;  

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

-prevederile Deciziilor Consiliului Executiv ARBAC nr.19/2003, nr.38/2005, nr.26/2006, nr.23/2007, 

nr. 21/2008, nr.10/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv AMRSP nr.17/2010, nr.19/2011, nr.26/2012 

şi nr.27/2013; 
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Ţinând seama de prevederile art.2, Cap.V, din Actul adiţional nr.6 din 14.12.2009, al Contractului de 

Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 358 / 3.11.2009; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi completat prin prevederile Actului Adiţional la Statut, aprobat 

prin HCGMB nr.112/2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A8 – 

Facturi emise pe baza citirii contoarelor de branşament individuale sau comune mai multor Clienţi, 

ca procent din totalul facturilor, pentru perioada 28.09.2013 ÷ 27.09.2014 de Evaluare a Continuării 

Conformităţii, prezentată în Anexa* şi care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CÂRNUŢA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

 

Bucureşti 

Nr. 27 / 06.11.2014 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu 

B4.1 – Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri de canal colector şi înlocuirea conductei 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B4.1 – 

Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri de canal colector şi înlocuirea conductei, transmis la AMRSP 

de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. prin adresa nr.14198430/17.10.2014; 

Având în vedere Referatul nr. 2081 /03.11.2014 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu B4.1 – Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri de canal colector şi înlocuirea conductei, 

înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul  Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

 - prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 21/2003, nr. 19/2004, nr. 23/2005, nr. 

39/2005, nr. 27/2006, nr. 24/2007, nr. 11/2008, nr. 11/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al 

AMRSP nr. 18/2010,  nr. 20/2011, nr. 27/26.10.2012 şi nr.28 / 25.10.2013; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012. 

 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B4.1 – 

Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri de canal colector şi înlocuirea conductei, prezentată în 

Anexa* care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CÂRNUŢA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

 

Bucureşti  

Nr. 28 / 06 .11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu B4.2 – Timpul dintre notificarea unei înfundări de canal colector şi curăţarea 

înfundării 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B4.2 – 

Timpul dintre notificarea unei înfundări de canal colector şi curăţarea înfundării, transmis la AMRSP 

de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. prin adresa nr. 14198430 /17.10.2014; 

 

Având în vedere Referatul nr. 2082 /03.11.2014 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu B4.2, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere : 

 -prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

 -prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 -prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 21/2003, nr. 20/2004, nr. 40/2005, nr. 

28/2006, nr. 25/2007, nr. 12/2008, nr. 12/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

19/2010, nr. 21/2011, nr.28/2012 şi nr.29/ 2013; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B4.2 – 

Timpul dintre notificarea unei înfundări de canal colector şi curăţarea înfundării, prezentată în 

Anexa* care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CÂRNUŢA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

  

 

 

Bucureşti  

Nr. 29/ 06.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu B5 – Eliminarea inundării cu ape reziduale din gospodării şi curăţare 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B5 – 

Eliminarea inundării cu ape reziduale din gospodarii şi curăţare, transmis la AMRSP de S.C. Apa 

Nova Bucureşti S.A. prin adresa nr. 14198430/17.10.2014; 

 

Având în vedere Referatul nr. 2083 /03.11.2014 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu B5, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

 - prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

 - prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune  dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 -prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 21/2003, nr. 43/2003, nr. 22/2004, nr. 

40/2004, nr. 41/2005, nr. 29/2006, nr. 26/2007, nr. 13/2008, nr. 13/2009 şi Deciziile Consiliului 

Executiv al AMRSP nr. 20/2010 , nr. 22/2011, nr.29/26.10.2012 şi nr.30/2013; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B5 – 

Eliminarea inundării cu ape reziduale din gospodării şi curăţare, prezentată în Anexa*, care face 

parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CÂRNUŢA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

 

Bucureşti 

Nr. 30 / 06 .11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C1 

– branşamente contorizate ca procentaj din branşamente individuale sau comune mai multor 

Clienţi, existente la Data Licitaţiei 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C1 – 

branşamente contorizate ca procentaj din branşamente individuale sau comune mai multor Clienţi, 

existente la Data Licitaţiei, transmis de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea 

nr.14198430/17.10.2014, înregistrată la AMRSP cu nr.1941/17.10.2014; 

Având în vedere Referatul nr. 2084/03.11.2014, privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu C1, prezentat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile HCGMB nr.69/2006 privind aprobarea strategiei Primăriei Municipiului Bucureşti de 

punere în conformitate cu Bună Practică Industrială şi cu prevederile legislaţiei specifice a reţelelor 

de alimentare cu apă în avalul a 126 de staţii de hidrofor (Reţelele Telescopice); 

- prevederile HCGMB nr.55/2009 privind aprobarea măsurilor de punere în conformitate cu 

prevederile legislaţiei serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a branşamentelor care 

alimentează mai mulţi utilizatori, realizate înainte de data încheierii Contractului de Concesiune cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti;  

-prevederile art.2, Cap.V, din Actul adiţional nr.6 din 14.12.2009, al Contractului de Concesiune, 

aprobat prin HCGMB nr. 358 / 3.11.2009 

-prevederilor Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.30/2006, nr. 27/2007, nr.22/2008, 

nr.14/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr.21/2010, nr.23/2011, nr.30/2012 şi 

nr.31/2013; 
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În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi completat prin prevederile Actului Adiţional la Statut, aprobat 

prin HCGMB nr.112/2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C1 – 

branşamente contorizate ca procentaj din branşamente individuale sau comune mai multor Clienţi, 

existente la Data Licitaţiei, pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformităţii 28.09.2013 ÷ 

27.09.2014, care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CÂRNUŢA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

  

 

 

Bucureşti 

Nr. 31 / 06.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu C3 – Timpul pentru tratarea solicitărilor de informaţii privind facturarea 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C3 – 

Timpul pentru tratarea solicitărilor de informaţii privind facturarea, transmis la AMRSP de către S.C. 

Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr.14198430/17.10.2014, înregistrată la AMRSP cu 

nr.1941/17.10.2014; 

 

Având în vedere Referatul nr. 2085/03.11.2014, privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu C3, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

-prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

-prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.34/2003, nr.41/2004, nr.43/2005, 

nr.31/2006, nr.28/2007, nr.23/2008, nr.15/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP 

nr.22/2010, nr.24/2011, nr.31/2012 şi nr.32/2013; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi completat prin prevederile Actului Adiţional la Statut, aprobat 

prin HCGMB nr.112/2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C3 – 

Timpul pentru tratarea solicitărilor de informaţii privind facturarea, pentru perioada 23.09.2013 ÷ 

22.09.2014 de Evaluare a Continuării Conformităţii, prezentată în Anexa* şi care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CÂRNUŢA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

   

 

 

Bucureşti 

Nr. 32 /06.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu C4 – Timp pentru tratarea reclamaţiilor scrise 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C4 – Timp 

pentru tratarea reclamaţiilor scrise, transmis de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. prin adresa nr. 

14198430/17.10.2014,  înregistrată la AMRSP cu nr. 1941/17.10.2014; 

Având în vedere Referatul nr. 2086/03.11.2014 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu C4 - Timp pentru tratarea reclamaţiilor scrise, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de 

către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Municipiul Bucureşti;  

- prevederile  Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 35/2003, 42/2004, nr. 44/2005, nr. 

32/2006, nr. 29/2007, nr. 17/2008 şi nr. 16/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

23/2010, nr. 25/2011, nr. 32/2012 şi nr. 33/2013; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi  a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP aprobat prin 

HCGMB nr. 112/30.08.2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C4 – 

Timp pentru tratarea reclamaţiilor scrise, prezentată în Anexa*, care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CÂRNUŢA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

   

 

 

Bucureşti, 

Nr.  33/ 06.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E S T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C6 - 

Timpul pentru tratarea solicitărilor de audienţe 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C6 - 

Timpul pentru tratarea solicitărilor de audienţe transmis de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu 

scrisoarea nr. 14198430/17.11.2014, înregistrată la AMRSP cu nr. 1941/17.11.2014;  

 

Având în vedere Referatul nr. 2087/03.11.2014  privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu C6 - Timpul pentru tratarea solicitărilor de audienţe, înaintat Consiliului Executiv al 

AMRSP de către  Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune  dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 37/2003, nr. 43/2004, nr. 45/2005, nr. 

33/2006, nr. 30/2007, nr. 18/2008 şi nr. 17/2009 şi Deciziilor  Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

24/2010, 26/2011, 33/2012 şi 34/2013;  

 

În temeiul prevederilor art. 7, literele a) şi  b), a art.14.2 şi art. 16, literele a), b) şi f) din Statutul 

AMRSP, aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112/2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C6 - 

Timpul pentru tratarea solicitărilor de audienţe, prezentată în Anexa, care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea rezentei deciziii. 

 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CÂRNUŢA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

 

Bucureşti, 

Nr.  34 / 06.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu C7 – Timp pentru tratarea solicitărilor privind acurateţea contorizării 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C7 – Timp 

pentru tratarea solicitărilor privind acurateţea contorizării transmis de către S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu scrisoarea nr.14198430/17.10.2014, înregistrată la AMRSP cu nr.1941/17.10.2014; 

 

Având în vedere Referatul nr. 2088/03.11.2014, privind Evaluarea Continuării Conformităţii  Nivelului 

de Serviciu C7 – Timp pentru tratarea solicitărilor privind acurateţea contorizării, înaintat Consiliului 

Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti 

-prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

-prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.38/2003, nr.44/2004, nr.46/2005, 

nr.34/2006, nr.31/2007, nr.24/2008, nr.18/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP 

nr.25/2010, nr.27/2011, nr.34/2012 şi nr.35/2013; 

 

În temeiul prevederilor  art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP aprobat prin 

HCGMB nr. 112/2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C7– 

Timp pentru tratarea solicitărilor privind acurateţea contorizării, pentru solicitări de verificare 

metrologică în perioada 28.06.2013 ÷ 27.06.2014, tratate în perioada de Evaluare 28.09.2013 ÷ 

27.09.2014, prezentată în Anexa* şi care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CÂRNUŢA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

   

 

 

Bucureşti 

Nr.  35  /06.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu D1 – Presiunea minimă la branşament pentru apa industrială 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu D1 – 

Presiunea minimă la branşament pentru apa industrială, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. prin adresa nr. 14198430/17.10.2014; 

Având în vedere Referatul nr. 2089/ 03.11.2014 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu D1 – Presiunea minimă la branşament pentru apa industrială, înaintat Consiliului 

Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 28/2003, nr. 29/2004, nr. 47/2005, nr. 

35/2006, nr. 32/2007, nr. 15/2008, nr. 19/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

26/2010, nr. 28/2011, nr. 35/2012 şi nr. 36/2013; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012. 

 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu D1 – 

Presiunea minimă la branşament pentru apa industrială, prezentată în Anexa* care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CÂRNUŢA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

 

Bucureşti  

Nr. 36/ 06.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu D2– Continuitatea alimentării cu apă industrială 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu D2 – 

Continuitatea alimentarii cu apă industrială,  transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

prin adresa nr. 14198430/17.10.2014; 

Având în vedere Referatul nr. 2090/ 03.11.2014 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu D2 – Continuitatea alimentarii cu apă industrială, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP 

de către Directorul  Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 28/2003, nr. 30/2004, nr. 48/2005, nr. 

36/2006, nr. 33/2007, nr. 16/2008, nr. 20/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

27/2010,  nr. 29/2011, nr. 36/2012 şi nr. 37/2013; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu D2 – 

Continuitatea alimentarii cu apă industrială, prezentată în Anexa* care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CÂRNUŢA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

   

 

 

Bucureşti 

Nr. 37 / 06.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

http://www.pmb.ro/

