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  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

  Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. :1353 din 24. X.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.(l) 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. La nivelul Municipiului Bucureşti se va executa Programul de măsuri şi acţiuni 

privind deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru iarna 2014-2015. 

  

 Art. 2. 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. 
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 Art. 3. 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. 4. 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. 5. 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 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. 6. 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 
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să se realizeze în condiţiile URGENŢEI 1. 

 

 Art. 7. 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. 8. 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. 9. 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. 10. 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 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 Urgenţei 1, simultan cu 

demararea acţiunii şi în Urgenţa 2. 

 

 Art. 11. 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 
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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. 12. 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. 13. 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. 14. 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. 15. 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. 16. 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. 17. 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, conform 

art. 60 Anexa I 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. 18. Operatorii de salubrizare vor încheia convenţii cu Administraţia Naţională de 
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Meteorologie pentru a dispune în orice moment de prognoza meteo. 

 

 Art. 19. 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. 20. 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. 21. 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. 22. 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. 23. 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. 24. 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. 25. 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. 26. Instituţiile publice, unităţile de alimentaţie publică, pieţele, unităţile sanitare vor lua 

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 
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zăpadă pe carosabil sau pe gurile de canal. 

 

 Art. 27. 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. 28. 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. 29. 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- ieşirele 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 Poliţiei 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. 30. 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. 31. 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. 32. Operatorii de salubrizare care desfăşoară programele mai sus menţionate au obligaţia 

de a asigura un număr minim de 10 utilaje specifice (inscripţionate în mod distinct) pentru intervenţii 
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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. 33. 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. 34. 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. 34. Operaţiunile de încărcare, transport, descărcare şi depozitare a zăpezii şi a gheţii se 

realizează concomitent cu operaţiile de deszăpezire şi combatere polei şi 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. 35. Administaţiile Domeniului Public (inclusiv toţi 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 Ia 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 si 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. 36. 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. 37. 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. 38. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, DIRECŢIA UTILITĂŢI PUBLICE, DIRECŢIA 

GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ ŞI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - DIRECŢIA 
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CONTROL, PRIMĂRIILE SECTOARELOR 1-6 - prin Direcţiile de Specialitate, 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 LIGHTING 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: atât celor interesaţi cât şi Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă "Dealu Spirii" al Municipiului Bucureşti, Compania Naţională de Autostrăzi 

şi Drumuri Naţionale din România S.A, S.C. GDF SUEZ Energy România S.A., S.C. Electrocentrale 

Bucureşti S.A., S.C. Enel Distribuţie Muntenia S.A., Brigăzii Poliţiei Rutiere Bucureşti prin grija 

Direcţiei Administraţie Publică. 

 

 Art. 39. - Anexele 1-5 fac parte din prezenta Dispoziţie. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 SECRETAR GENERAL al 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Tudor TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti 

Nr. 1353/24.X.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 

  Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. :1387 din 30. X.2014 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 

8707/1 /15.10.2014; 

 În aplicarea prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de 

învăţământ superior, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 473 din 4 iunie 2014 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului 

pentru absolvenţii de învăţământ superior , ale Hotărârii Guvernului nr. 286/23.03.2011 pentru 

aprobarea regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

plătit din fonduri publice şi, 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii CGMB nr. 305/18.12.2013. 

 

 Conform prevederilor Legii nr. 40 din 31 martie 2011, de modificare şi completare a Legii nr. 

53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 În temeiul art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit. e) si art. 68 alin. (1) din Legea 

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

 

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 

 

 Art.1 Începând cu data prezentei se aprobă Regulamentul privind ocuparea posturilor 

vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul 

instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru 

promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului 

contractual al acestora, conform anexei la prezenta dispoziţie, care face parte integranta din 

aceasta. 

 Art.2 Cu aceeaşi dată, Dispoziţia Primarului General nr. 570/06.05.2011, precum şi orice 

prevedere contrară prezentei îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art.3 Direcţia Managementul Resurselor Umane, Direcţia Administraţie Publică, Direcţia 
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Juridic, Direcţia Buget, Direcţia Generală Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism şi 

instituţiile/serviciile publice de interes local al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziţii. 

 

PRIMAR GENERAL 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 Tudor TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a  

Consiliului General al Municipiului Bucureşti  

pentru şedinţa extraordinară a C.G.M.B. din data de 14.10.2014 

 

 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 Manolache Valeriu Marian, în funcţia de preşedinte de 

şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru şedinţa extraordinară a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti din data de 14.10.2014. 

 

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

Bucureşti din data de 14.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Manolache Valeriu Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.10.2014. 

Nr. 260 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unui act normativ cu privire Ia transferul 

acţiunilor societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A. din proprietatea privată a statului român în 

proprietatea privată a Municipiului Bucureşti, în aplicarea prevederilor 

Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din data de 27 martie 2013, cu tema Realizarea 

serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie 

termică integrat (SACET) în Municipiul Bucureşti şi Municipiul Constanţa 

 

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

raportul de specialitate comun al Direcţiei Utilităţi Publice si Autorităţii Municipale de Reglementare a 

Serviciilor Publice (AMRSP); 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice, raportul Comisiei Patrimoniu şi avizul comisiei 

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

 Ţinând cont de: 

-Memorandumul aprobat în şedinţa Guvernului din data de 27 martie 2013, cu tema Realizarea 

serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie 

termică integrat (SACET) în municipiul Bucureşti şi municipiul Constanţa; 

-Solicitarea nr. 102714/14.08.2014 formulată de Guvernul Românniei – Departamentul pentru 

Energie către Primăria Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 108/2013 privind aprobarea implementării 

„Soluţiei Reţinute" pentru Municipiul Bucureşti, prevăzută la art. 4 din Memorandumul cu tema 

„Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare 

centralizată cu energie termică integrat (SACET) în municipiul Bucureşti şi municipiul Constanţa, 

aprobat în şedinţa Guvernului României din data de 27.03.2013, pentru realizarea serviciului public 

de alimentare cu energie termică prin intermediul unui sistem de alimentare centralizată cu energie 

termică ("SACET") integrat - producere, transport, distribuţie şi furnizare, completată prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 165/2013; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 110/27.04.2013 privind aprobarea 

încheierii unui contract de consultanţă pentru implementarea de către municipiul Bucureşti a art. 4 lit. 

e) din Memorandumul cu tema "Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin 
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sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat (SACET) în municipiul Bucureşti şi 

municipiul Constanţa" aprobat în şedinţa Guvernului României din 27.03.2013; 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 

- Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 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 transmiterea unei solicitări către Guvernul României de emitere a unui act 

normativ cu privire la transferul acţiunilor societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A, din proprietatea 

privată a statului român în proprietatea privată a municipiului Bucureşti, în aplicarea prevederilor 

Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din data de 27 martie 2013, cu tema Realizarea 

serviciilor publice de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie 

termică integrat (SACET) în municipiul Bucureşti şi municipiul Constanţa. 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze în numele şi 

pentru municipiul Bucureşti documentele necesare realizării tranferului de acţiuni, conform legii. 

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

Bucureşti şi Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

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

Bucureşti din data de 14.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Manolache Valeriu Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.10.2014. 

Nr. 261    
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia birouri de către SC 

Economat Sector 5 SRL 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor generali ai Partidului Social Democrat; 

 Luând în considerare solicitarea SC Economat Sector 5 SRL; 

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

f) 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 aprobă închirierea unui spaţiu cu destinaţia birouri, în suprafaţă de 1760,99 mp, situat 

în Complexul Comercial Rahova de către SC Economat Sector 5 SRL către Direcţia Impozite şi 

Taxe Locale Sector 5. 

 Art.2 Se aprobă închirierea unui spaţiu cu destinaţia birouri, în suprafaţă de 995 mp, situat în 

Complexul Comercial George Coşbuc de către SC Economat Sector 5 SRL către Administraţia 

Domeniului Public Sector 5. 

 Art.3 Se aprobă închirierea unui spaţiu cu destinaţia birouri, în suprafaţă de 167,9 mp, situat în 

Complexul Comercial George Coşbuc de către SC Economat Sector 5 SRL către SC Amenajare 

Edilitară şi Salubrizare SA. 

 Art.4 închirierea se va efectua la tarifele stabilite prin Hotărârile Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, termenul contractelor va fi de 5 ani fiecare, celelalte clauze contractuale 

urmând a fi stabilite de părţile contractante. 

 Art.5 Administraţia Domeniului Public Sector 5, Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5, SC 

Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA şi SC Economat Sector 5 SRL vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 14.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Manolache Valeriu Marian Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 14.10.2014. 

Nr. 262 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

   Secretar General 

 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr.262/14.10.2014 privind aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia birouri 

de către SC Economat Sector 5 SRL, pentru următoarele motive: 

 Prin hotărârea mai sus-menţionată s-a aprobat închirierea unor spaţii cu destinaţia birouri de 

către SC Economat Sector 5 SRL, deşi Complexele Comerciale şi pieţele agroalimentare sunt date 

în administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1-6. 

 Potrivit art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 51/06.03.2003 privind măsuri de îmbunătăţire în 

pieţele agroalimentare din Municipiul Bucureşti, Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului 

Bucureşti pot încheia contracte de parteneriat public/privat, precum şi contracte de asociere şi/sau 

contracte de concesiune [...], pentru reconstrucţia, modernizarea şi administrarea pieţelor şi 

complexelor agroalimentare existente, precum şi pentru construcţia de noi pieţe şi complexe 

agroalimentare, conform prevederilor legale în materie referitoare la proprietatea publică. 

 Prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 238/04.09.2003 s-a aprobat asocierea dintre Consiliul Local al 

Sectorului 5 şi Economat Sector 5 SRL, în vederea modernizării pieţelor sectorului 5: George 

Coşbuc, Cotroceni, Rahova, 13 Septembrie şi Ferentari, prin realizarea unor complexe comerciale. 

 La articolul 2 din hotărârea CGMB nr. 238/2003 se menţionează că Administraţia Pieţelor 

Sector 5 va încheia contracte de asociere cu SC Economat SRL pentru fiecare obiectiv în parte. 

 În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 262/2014 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei extraordinare din data de 14.10.2014, fără respectarea 

actelor mai sus-menţionate. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 105/30.05.2014 şi aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită 

a unui teren aflat în proprietatea Municipiului Bucureşti către Fundaţia Olimpică Română pe o 

perioadă de 15 ani în vederea realizării unui patinoar acoperit şi a unuia descoperit 

 

 Ţinând seama de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

nr.S.M./8519;8244;10401/P/31.07.2014, prin care ne face cunoscut că Hotărârea C.G.M.B. nr. 

105/30.05.2014 este suspendată de drept; 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii -Direcţia Investiţii; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

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

Milea, sector 6 către Fundaţia Olimpică Română în scopul realizării unui patinoar acoperit şi a unuia 

descoperit. 

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

constituie anexă* şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Fondurile necesare execuţiei celor două patinoare, dotările aferente, amenajarea 

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

construire vor fi asigurate de către Fundaţia Olimpică Română. 

 Art.4 Municipiul Bucureşti va avea următoarele obligaţii: 

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

parcare aferent; 

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

două patinoare şi parcării aferente; 

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

d) să furnizeze un studiu geotehnic;  

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

terenului, precum şi toate aspectele legate de infrastructură; 

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

obiectivului din drumul public (soluţia de trafic). 
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 Art.5 (1) Schimbarea destinaţiei terenului şi neînceperea investiţiei în termen de 1 an va 

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

se datorează din culpa Fundaţiei Olimpice Române. 

           (2) Fundaţia Olimpică Română se obligă să edifice patinoarele în termen de 2 ani de la 

preluarea terenului, în caz contrar prezenta hotărâre se abrogă. 

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

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

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

antrena şi sportivi seniori. 

          (2) Sportivii juniori care au vârsta de până la 14 ani vor avea acces gratuit, iar ceilalţi 

sportivi ce depăşesc această vârstă, vor achita o taxă de intrare. De asemenea, se permite 

instituirea unui interval orar în care să fie permis accesul publicului, interval în care se va percepe o 

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

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

implică întreţinerea patinoarelor şi imobilului în stare de funcţionare, inclusiv salariile personalului şi 

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

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

Bucureşti şi în administrarea Clubului Sportiv Municipal Bucureşti. 

 Art.8 Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/29.05.2008, precum şi 

alte hotărâri contrare. 

 Art.9 Hotărârea C.G.M.B. nr. 105/30.05.2014 se abrogă. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 14.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Manolache Valeriu Marian Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 14.10.2014. 

Nr.263 

 

 

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

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

Secretar General 

 

  OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr.263/14.10.2014 pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 105/30.05.2014 şi 

aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unui teren aflat în proprietatea Municipiului Bucureşti 

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

şi a unuia descoperit, pentru următoarele motive: 

Potrivit adresei Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. SM/1.317/P/20.01.2010, 

înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 103/6/20.01.2010 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică cu nr. 150/20.01.2010 se menţionează că „în nota de fundamentare a proiectelor care au ca 

obiect schimbarea regimului juridic al unor imobile, atestarea domeniului public al Municipiului 

Bucureşti, darea în folosinţă gratuită a unor imobile şi alte asemenea operaţiuni, trebuie să se 

prevadă expres dacă au fost formulate/sau nu cereri de retrocedare în baza Legii nr. 247/2005 

privind reforma în domeniul proprietăţii, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare, 

dacă sunt/sau nu grevate de sarcini şi dacă fac/sau nu obiectul vreunui litigiu." 

De asemenea, în articolul 1 din hotărâre se menţionează că se aprobă transmiterea în 

folosinţă gratuită, pe o perioadă de 15 ani, a terenului în suprafaţă de 11.382 mp constituind 

proprietate privată a Municipiului Bucureşti situat în B-dul Vasile Milea, sector 6 către Fundaţia 

Olimpică Română în scopul realizării unui patinoar acoperit şi a unuia descoperit. 

Având în vedere menţiunile din articolul 1, hotărârea trebuia să fie însoţită de Încheierea 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu privire la înscrierea în Cartea Funciară a imobilului 

ce face obiectul prezentei hotărâri potrivit Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 263/2014 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei extraordinare din data de 14.10.2014, fără respectarea celor 

mai sus-menţionate. 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor TOMA  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind plata utilităţilor şi a altor cheltuieli de întreţinere pentru imobilul din  

Splaiul Independenţei nr. 291-293, sector 6, Bucureşti, pentru perioada  

funcţionării Primăriei Municipiului Bucureşti în acest imobil 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 352/22.10.2009 privind aprobarea 

contractului de închiriere a imobilului situat în Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, Bucureşti, 

precum şi de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 200/29.11.2012, Hotărârii C.G.M.B. nr. 

299/10.12.2013 şi Hotărârii C.G.M.B. nr. 4/30.01.2014 privind prelungirea contractului de închiriere. 

 Având în vedere dispoziţiile art. 20 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă plata utilităţilor şi a altor cheltuieli de întreţinere pentru imobilul din Splaiul 

Independenţei nr. 291-293, sector 6, Bucureşti, pentru perioada funcţionării Primăriei Municipiului 

Bucureşti în acest imobil. 

 Art.2 Primarul General 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 14.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Manolache Valeriu Marian Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.10.2014 

Nr. 264 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind includerea în bugetul propriu al municipiului Bucureşti pe anul 2014 a sumelor 

aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

 nr. 1932/17.10.2014 pentru asigurarea, în condiţiile legii, a continuităţii serviciului public de 

alimentare cu energie termică 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă majorarea bugetului propriu al Municipiului Bucureşti la partea de venituri - 

articolul 42.02.63.01 şi la partea de cheltuieli, capitolul 81.02 - combustibil şi energie, subcapitolul 

81.02.06 - energie termică, articolul 40.03, cu suma de 85 milioane lei aprobată prin Ordinul 

Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1932/17.10.2014. 

 Art.2 Primarul General, prin direcţiile de specialitate va include în bugetul propriu al 

municipiului Bucureşti pe anul 2014 şi anexele la acesta, modificările din prezenta hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data 23.10.2014. 
 

Preşedinte de Şedinţă, Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.10.2014 

Nr. 265 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind includerea în bugetul propriu al municipiului Bucureşti a sumelor aprobate prin  

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/30.09.2014 pentru finanţarea sistemului de  

management al situaţiilor de urgenţă la nivelul municipiului Bucureşti şi modificări în  

structura bugetului Bibliotecii Metropolitane a Municipiului Bucureşti pe anul 2014 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţiei Buget; 

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

şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

de 40 milioane lei pentru finanţarea sistemului de management al situaţiilor de urgenţă la nivelul 

municipiului Bucureşti aprobată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat şi modificările în structura Bugetului Bibliotecii Metropolitane a 

Municipiului Bucureşti pe anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre . 

 Art.2 Primarul General, prin direcţiile de specialitate va include în Bugetul propriu al 

municipiului Bucureşti pe anul 2014 şi anexele la acesta, modificările din prezenta hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data 23.10.2014 

 

Preşedinte de şedinţă, Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 23.10.2014 

Nr. 266 
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ANEXĂ LA HCGMB NR. 

 266/23.10.2014 

 

ANEXA 

Hotărârea privind includerea in Bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2014 a sumelor aprobate 

prin OUG 59/2014 pentru finanţarea Sistemului de management al situaţiilor de urgenţă la nivelul 

municipiului 

 DENUMIRE INDICATORI Prevederi 

aprobate 

Influenţe Prevederi 

modificate 

     

 Total venituri buget local 

din care: 

4 . 5 6 3 . 6 4 6  4 0 . 0 0 0  4 . 6 0 3 . 6 4 6  

1 1 . 0 2 . 0 6  Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale 

0  4 0 . 0 0 0  40.000 

37.02.03 

 

 

37.02.04 

 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 

pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a 

bugetului local 

Vărsaminte din secţiunea de funcţionare 

-1.251.576 

 

 

1.251.576 

-40.000 

 

 

40.000 

-1.291.576 

 

 

1.291.576 

 

 Total cheltuelt buget local 

din care: 

4 . 5 6 3 . 6 4 6  4 0 . 0 0 0  4 . 6 0 3 . 6 4 6  

 Primaria Municipiului Bucureşti (Anexa 

2.38 la HCGMB 32/2014) 

3.087.610,5 40.000,0 3.127.610,5 

 Secţiunea de dezvoltare  

din care: 

1.164.685 40.000 1.204.685 

51.02 Autorităţi publice si acţiuni externe  

din care: 

116.902 40.000 156.902 

 Cheltuieli de capital  

din care:  

116.902 40.000 156.902 

71.01.01 Construcţii  

din care: 

84.854 40.000 124.854 

 Sistem de management al situaţiilor de 

urgenţă la nivelul municipiului Bucureşti 

(credite bugetare) 

37.000 40.000 77.000 

67.02.03.02 Biblioteca Metropolitană a Municipiului Bucureşti  

 Total cheltuieli 13.417 0 13.417 

20 Titlul II Bunuri si servicii 8.106 0 8.106 

20.12 Consultanţa şi expertiza 338 -43 295 

 

 

20.25 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare 

derivate din acţiuni în preprezentarea 

statului potrivit legii 

 

 

0 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 235/08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al 

municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 

Euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării 

finanțării unor obiective de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor 

de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București 

 

 În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.b) și alin.(4), lit.b), ale art.45, alin.(2), lit.b), art.49, 

art.63, alin.(1), lit.c) și alin.(4), lit.c), art.81, alin.(2), lit.d), precum și ale art.115,alin.(1), lit.b), alin.(3), 

alin.(5) și alin.(6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile și 

completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1), lit.f) și g) şi art.61, alin.(1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1- 6 a atribuțiilor 

privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a 

rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către 

consiliile locale ale Sectoarelor 1 – 6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe 

pentru investiții; 

 Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 

privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile Hotărârii 

Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de 

Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 

privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărărea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/2008 privind aprobarea 

preluării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanțării cheltuielilor ce revin în sarcina asociațiilor 

de proprietari pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 263/2009 privind 

aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanțării unei părți din cheltuielile aferente 
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lucrărilor de intervenție la blocurile de locuințe de pe raza administrativă a Sectorului 1 a 

Municipiului București; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 pentru 

aprobarea programului multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe 

din Sectorul 1 al Municipiului București in perioada 2013-2014;Potrivit prevederilor art.14, lit.(c) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului Romaniei nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 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; 

 Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte 

sau convenții; 

 Luând act de: 

 a) expunerea de motive prezentată de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, în 

calitatea sa de inițiator; 

 b) raportul de specialitate întocmit de către Direcția Management Economic împreună cu 

Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 

G1927/16.10.2014, respectiv nr. J2007/16.10.2014;  

 c) oferta indicativă transmisă de către reprezentații Băncii Europene de Investiții înregistrată 

sub nr. 33476/07.11.2012; 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice 

de interes local, ale căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărârile 

Consiliului Local al Sectorului1 nr. 162/14.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenți unor obiective de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din 

Sectorul 1, nr. 215/31.10.2012 privind modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 162/14.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de 

investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, nr. 229/31.10.2012 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul 

programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1 și nr. 231/08.11.2012 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul programului de 

reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1; 

 Având în vedere că Banca Europeană de Investiții a aprobat pentru Sectorul 1 al municipiului 

București o finanțare externă rambursabilă în sumă totală de până la 136.500.000 Euro care va fi 

acordată prin încheierea mai multor contracte de finanțare distincte și în conformitate cu prevederile 
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acestor contracte de finanțare agreate de către Banca Europeană de Investiții și Municipiul București 

- Sector 1, cu respectarea limitelor de îndatorare aplicabile Municipiului București - Sectorul 1; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 3500/19.02.2014 emise de către Comisia de 

Autorizare a Împrumuturilor Locale care avizează favorabil ca Sectorul 1 al Municipiului București să 

contracteze un prim împrumut (contract de finanțare) extern în valoare de 22.470.000 Euro; 

 Având în vedere că Banca Europeană de Investiții și municipiul București - Sector 1 au semnat 

la data de 23.07.2014 un prim contract de finanțare (nr. 82.475(RO)) prin care Banca Europeană de 

Investiții acordă municipiului București – Sector 1, în conformitate cu prevederile respectivului 

contract de finanțare, un împrumut în valoare de până la 22.470.000 Euro din valoarea totală a 

finanțării rambursabile de până la 136.500.000 Euro; 

 Având în vedere că se intenționează semnarea mai multor împrumuturi (contracte de 

finanțare) de către Banca Europeană de Investiții și Municipiul București - Sector 1 până la valoarea 

totală a finanțării rambursabile de 136.500.000 Euro, în baza unor autorizări distincte ale Comisiei 

de Autorizare a Împrumuturilor Locale, 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. După alin.(1) al art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012, se 

introduce alin.(2), cu următorul aliniat:  

 

 „(2) Finanțarea rambursabilă externă aprobată prin prezenta hotărâre va fi contractată 

de către Sectorul 1 al municipiului București sub forma mai multor împrumuturi (contracte de 

finanțare) distincte, fără ca valoarea totală a finanțării contractate să depășească 136.500.000 

Euro. Valoarea fiecărui împrumut (contract de finanțare) distinct este stabilită la momentul 

negocierii și încheierii respectivului împrumut (contract de finanțare) în conformitate și cu 

autorizările primite din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale”. 

 

 Art.2. Se modifică alin.(1) și alin.(3) ale art.6 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

235/08.11.2012, care vor avea următorul conținut:  

 

 „(1) Garantarea împrumuturilor (a fiecărui contract de finanțare) se face cu veniturile 

bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București și/sau cu o garanție asupra conturilor 

(bancare și/sau de trezorerie) ale Sectorului 1 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor 

cu care Sectorul 1 al Municipiului București garantează fiecare dintre împrumuturi (fiecare 
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contract de finanțare) este egal cu obligațiile de plată a ratelor (capital), dobânzilor, a 

comisioanelor, cheltuielilor și costurilor (estimate) aferente împrumutului (contractului de 

finanțare) respectiv”. 

 „(3) Se împuternicește Primarul Sectorului 1 al Municipiului București să semneze în 

numele și pentru Sectorul 1 al municipiului București acordurile de garantare distincte ce se 

vor semna în legătura cu fiecare dintre împrumuturile (contractele de finanțare) distincte și să 

semneze în numele și pentru Sectorul 1 al Municipiului București toate documentele necesare 

obținerii autorizărilor de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru fiecare 

împrumut (contract de finanțare distinct) și a acordului de garantare corespunzator și derulării 

împrumuturilor (contractelor de finanțare) distincte ce formează finanțarea rambursabilă 

externă”. 

 

 Art.3. Se modifică art.7 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012, care 

va avea următorul conținut: 

 

 „Art.7 Se împuternicește Primarul Sectorului 1 al municipiului București să negocieze, 

pentru și în numele Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, termenii și condițiile finanțării 

externe rambursabile, inclusiv ale fiecărui împrumut (contract de finanțare) distinct ce 

formează această finanțare externă rambursabilă, să semneze fiecare împrumut (contract de 

finanțare) distinct și fiecare acord de garantare aferent ce urmează a se încheia cu Banca 

Europeană de Investiții, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile 

contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni 

necesară în legatură cu încheierea și punerea în executare a împrumuturilor (contractelor de 

finanțare) distincte și a acordurilor de garantare aferente.” 

 

 Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 

rămân nemodificate. 

 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Serviciul 

Secretariat General Audiențe se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 1 al municipiului 

București, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1, Prefectului municipiului București, 

precum și pe pagina de internet www.primariasector1.ro.  

 

http://www.primariasector1.ro/
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 20.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 161 

Data: 20.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe 

titluri, articole şi alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1 

 

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

Direcţia Management Economic; 

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

impozite şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere 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; 

In 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. 106873/27.10.2014 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică - Serviciul Sinteza şi Asistenţa Elaborării şi Execuţiei Bugetelor Locale, prin 

care se transmite Decizia nr. 2516/24.10.2014 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pe sectoare şi Municipiul Bucureşti. 

Văzând adresa nr. 154673/22.10.2014, transmisă de către Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, prin care ni se 

face cunoscut Ordinul nr. 1920/1408/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, 

ministrul dezvoltarii regionale şi administratiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor 

publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al 

cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pentru anul 

2014; 
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Conform adresei nr. 357373/23.10.2014, 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 17.10.2014; 

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 1.337.995,03 mii lei se diminuează cu 78.057,54 mii lei devenind 

1.259.937,49 mii lei şi este repartizat astfel : 

-SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 855.016,97 mii lei;  

-SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 404.920,52 mii lei; 

 

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

Municipiului Bucureşti în sumă de 1.224.326,69 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel: 

> Veniturile bugetului local în sumă de 1.174.176,18 mii lei se diminuează cu 78.057,54 

mii lei devenind 1.096.118,64 mii lei, conform anexei nr.1.1, astfel: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 825.635,72 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 270.482,92 mii lei; 

 

> Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii în sumă de 26.761,50 se rectifică rămânând la aceeaşi valoare, conform anexei nr. 

1.3 şi sunt repartizate pe secţiuni, astfel: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 26.086,05 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 675,45 mii lei; 

 

> Veniturile bugetului împrumuturilor externe în valoare de 101.446,52 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 101.446,52 mii lei; 

 

> Veniturile bugetului împrumuturilor interne sunt în valoare de 0,03 mii lei, nu se rectifică 
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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 

1.337.995,03 mii lei se diminueaza cu 78.057,54 mii lei devenind 1.259.937,49 mii lei şi sunt 

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

> Bugetul local pe anul 2014 în sumă de 1.205.913,43 mii lei se diminuează cu 

78.057,54 mii lei devenind 1.127.855,89 mii lei şi este structurat pe secţiuni, conform anexei nr. 

1.2, astfel : 

 

(1) 1.127.855,89 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 825.635,72 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 302.220,17 mii lei; 

 

(2) 82.067,67 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care : 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 58.199,38 mii lei; 

-  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 23.868,29 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2 ); 

 

(3) 23.944,85 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 23.569,25 mii lei; 

-    Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 375,60 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2 ; 1.2.1.2.3); 

 

(4) 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, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

 

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

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

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 55,80 mii lei, nerectificându-se; 

 

(6) 37.294,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din 
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care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 22.395,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 14.899,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 

 

(7) 315.091,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care: 

- Sectiunea de funcţionare este în sumă de 267.220,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 47.871,00 mii lei, rectificându-se conform 

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

1.2.1.5.1.2.2; 1.2.1.5.1.2.3; 1.2.1.5.1.3; 1.2.1.5.1.4; 1.2.1.5.2); 

 

(8) 50.656,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 37.154,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 13.502,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr 1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.3); 

 

(9) 129.961,76 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 105.505,27 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 24.456,49 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3); 

 

(10) 114.542,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 107.173,90 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.368,10 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.2.1.8 ( 1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3; 1.2.1.8.4; 1.2.1.8.5); 

 

(11) 173.242,48 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 166.189,16 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3); 

 

(12) 146.014,32 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 885,32 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2); 
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(13) 21.086,01 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 20.336,60 mii lei; 

-  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 749,41 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1); 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

deliberative, astfel: 

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

 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2014 în sumă de 30.635,05 mii lei se rectifică rămânând la aceeasi valoare şi este 

repartizat pe secţiuni, conform anexei 1.4, astfel : 

 

(1) 30.635,05 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 29.381,25 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) 17.409,05 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 17.087,25 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: 
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- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE este în sumă 2.744,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.); 

 

(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. 1.4.1.3 (1.4.1.3.1.). 

 

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 nu se 

rectifica şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

(1) 101.446,52 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.06, din care : 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 101.446,52 mii lei; 

 

(2) 101.446,52 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică; 

> 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 401.206,74 mii lei, conform programului de 

investitii publice, din care: 

- 298.506,42 mii lei - buget local; 

- 101.446,52 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. 
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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 a Sectorului 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 30.10.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 162 

Data: 30.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al  

Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30 septembrie 2014 

 

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

întocmit de Direcţia Management Economic; 

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

impozite şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

În temeiul Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

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

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

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

Având în vedere Hotarârea Consiliului Local Sector 1 nr. 14/03.02.2014 privind aprobarea 

bugetului general consolidat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

data de 30.09.2014, conform anexelor : 

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

 

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

2.1.2.3); nr.2.1.3 (2.1.3.1); nr.2.1.4 (2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2); nr. 2.1.6 (2.1.6.1; 2.1.6.1.1; 
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2.1.6.1.1.1; 2.1.6.1.1.2; 2.1.6.1.2; 2.1.6.1.2.1; 2.1.6.1.2.2; 2.1.6.1.2.3; 2.1.6.1.3; 2.1.6.1.4; nr.2.1.7 

(2.1.7.1; 2.1.7.2); nr.2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3); nr.2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3); nr.2.1.10 

(2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5); nr.2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3; 2.1.11.4; 

2.1.11.5; 2.1.11.6; 2.1.11.7; 2.1.11.8; 2.1.11.9); nr.2.1.12 (2.1.12.1; 2.1.12.2; 2.1.12.3) ; nr.2.1.13 

(2.1.13.1;2.1.13.2;2.1.13.3); nr.2.1.14(2.1.14.1). 

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

parţial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.09.2014, conform 

anexelor: 

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

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

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

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

data de 30.09.2014, conform Anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1). 

Art.4. Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne al Consiliului Local al Sectorului 1 la 

data de 30.09.2014, conform Anexei nr. 6 (6.1 ; 6.1.1 ; 6.1.1.1). 

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 163 

Data: 30.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece,  

respectiv iarna 2014-2015 

 

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

întocmit de Direcţia 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 cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

Conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Potrivit Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

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

localităţilor; 

Ţinând seama de prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciuluipublic 

de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 358/21.11.2007; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 139/25.09.2014 privind 

adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece - iarna 2014- 2015. 

Văzând contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza 

administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 având ca părţi Consiliul Local al 

Sectorului 1 şi SC. Compania Romprest Service S.A. şi art. 5 alin. (3) din Actul Aditional nr. 1 la 

contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a 

Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008; 

Luând act de adresa S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 3595/01.10.2014 înregistrată 

la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 26578/01.10.2014 având ca obiect transmiterea spre aprobare 

către Consiliul Local al Sectorului 1 a Programului de deszăpezire pentru iarna 2014-2015; 

Luând în considerare adresa nr. D/2613/16.09.2014 a Serviciului Utilităţi Publice din cadrul 

Primăriei Sectorului 1; 

Ţinând cont de adresa S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 3596/01.10.2014 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 26579/01.10.2014 privind suplimentarea parcului 

de utilaje specifice cu un număr de 10 (zece) utilaje de dimensiuni mai mici (tractoare, multicar), 
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dotate cu plug şi sărăriţă, ce pot interveni în spaţii mai aglomerate din incinta unităţilor şcolare şi 

sanitare de pe raza Sectorului 1; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.80 şi art.81, alin.(1), coroborate cu prevederile 

art.115, alin.(1), lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă programul de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2014-2015, 

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

Art.2. Faţă de cele 40 de utilaje menţionate în oferta tehnică şi financiară anexe la contractul 

nr. J077/S/30.06.2008, se aprobă decontarea orelor de aşteptare şi pentru cele 10 (zece) utilaje 

suplimentare, conform adresei S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 33596/01.10.2014, 

înregistrate la autoritatea contractantă sub nr. 26579/01.10.2014, la tarifele din oferta financiară 

anexă la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a 

Sectorului 1 Bucuresti nr. J077/S/30.06.2008. 

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al 

Sectorului 1 toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

Art.4. Începând cu data prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi încetează 

aplicabilitatea. 

Art.5. Primarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Inspecţie din cadrul Poliţiei 

Locale a Sectorului 1, Direcţia Management Economic 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 30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 164 

Data: 30.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor  

contractului de concesiune a Pieţei Herăstrău 

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Pieţelor Sector 1; 

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 156/24.05.2014 

privind aprobarea concesiunii, prin licitaţie publică, a terenului proprietate publică, în suprafaţă de 

3248,13 mp, situat în Piaţa Herăstrău, în vederea amenajării unui complex comercial multifuncţional, 

act administrativ care a stat la baza încheierii actului adiţional la contractul de asociere în 

participaţiune nr. 21/21.01.2004, prin care părţile au decis încetarea de comun acord a asocierii 

încheiate între Consiliul Local al Sectorului 1 şi S.C. Niro 95 Impex S.R.L.; 

Văzând contractul de concesiune autentificat sub nr. 2268/15.09.2005 de către BNP Bucur 

Nicoleta, având ca părţi Consiliul Local al Sectorului 1, în calitate de concedent şi S.C. Niro 95 

Impex S.A, în calitate de concesionar; 

Luând în considerare nota de conciliere nr. 28703/22.10.2014, încheiată între reprezentanţii 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a 

Municipiului Bucureşti, prin care s-a reţinut neincluderea în contractul de concesiune încheiat între 

Consiliul Local al Sectorului 1 şi S.C. Niro 95 Impex S.A. a clauzei de indexare a redevenţei în 

funcţie de rata de inflaţie conform legislaţiei actuale; 

În temeiul art.45, alin.(3) şi alin.(5), teza a II-a, art.80, art.81, alin.(1) şi art.115 alin.(1), lit.b) 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se aprobă demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor contractului de 

concesiune autentificat sub nr. 2268/15.09.2005 de către BNP Bucur Nicoleta, având ca părţi 

Consiliul Local al Sectorului 1, în calitate de concedent şi S.C. Niro 95 Impex S.A, în calitate de 

concesionar. 

Art.2. (1) Se mandatează directorul general al Administraţiei Pieţelor Sector 1 să organizeze 

procedura de negociere şi să numească o comisie de negociere în sensul prevederilor art. 1 din 

prezenta hotărâre. 

(2) Din partea Consiliului Local al Sectorului 1 vor face parte din comisia de negociere 

următorii consilieri locali: 

- domnul Constantin Bortă; 

- domnul Doru Iamandi; 

Art.3. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune, act adiţional care 

să cuprindă clauzele negociate potrivit art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se mandatează Directorul general al Administraţiei Pieţelor Sector 1 să semneze, în 

numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, actul adiţional menţionat la art. 3. 

Art.5. Primarul sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, persoanele nominalizate în 

cuprinsul prezentei hotărâri 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 30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 165 

Data: 30.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea 

Generală a Acţionarilor S.C. Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1 S.A de a convoca 

adunarea generală a acţionarilor în vederea adoptării hotărârii de dizolvare a societăţii şi de 

desemnare a lichidatorului 

 

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

specialitate al directorului Direcţiei Juridice şi Resurse Umane; 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

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

completările ulterioare; 

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.04.2009 privind 

înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al 

Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 21/22.02.2010 prin care 

se aprobă denumirea „S.C. Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1 S.A”, pentru societatea ce va fi 

înfiinţată conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 35/17.01.2010 şi 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 500/03.12.2009; 

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 42/06.03.2010 prin care se 

aprobă înfiinţarea „S.C. Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1 S.A”; 

Luând în considerare nota de conciliere nr. 28703/22.10.2014 încheiată între reprezentanţii 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se mandatează domnul Alecsandru Diaconescu, ca reprezentant al Consiliului Local 

al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Acţionarilor „S.C. Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1 

S.A.” ca, împreună cu reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială 

Sector 1 şi Administraţia Domeniului Public Sector 1, să solicite Consiliului de administraţie al 

societăţii convocarea de îndată a Adunării Generale Extraordinare, cu următoarea ordine de zi: 

a) aprobarea propunerii de dizolvare şi lichidare a „S.C. Administraţia Fondului Imobiliar 

Sector 1 S.A”, în conformitate cu prevederile art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind 

societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) desemnarea lichidatorului „S.C. Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1 S.A”; 

c) stabilirea persoanei responsabile cu îndeplinirea formalităţilor de înregistrare la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a hotărârilor adoptate de către Adunarea 

Generală Extraordinară a Acţionarilor. 

Art.2. Persoana mandatată conform art. 1 va informa Consiliul Local al Sectorului 1 cu 

privire la îndeplinirea mandatului acordat potrivit prezentei hotărâri. 

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

Sector 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcţia 

Juridică şi Resurse Umane, domnul Alecsandru Diaconescu şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Prezenta hotărâre a fost redactată în două exemplare originale, unul fiind necesar la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 

 

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

de 30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 166 

Data: 30.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziţionării de servicii de audit extern de către 

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 

 

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

întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 

1; 

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 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; 

În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 75/1999 privind 

activitatea de audit financiar, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 133/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului României nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar; 

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:  

 

Art.1. Se aprobă achiziţionarea de servicii de audit extern de către Administraţia Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 Bucureşti, în vederea efectuării unui 

audit asupra situaţiilor financiare de la nivelul acesteia. 

Art.2. Se mandatează Directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 Bucureşti să semneze contractele menţionate la art. 1 al 

prezentei hotărâri.  

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

Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General Audienţe 

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

de 30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 167 

Data: 30.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea sponsorizării unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat  

din Sectorul 1 cu produse de casă şi grădină, de către  

S.C. GRĂDINA BAKKER OLANDA S.R.L. 

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

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

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

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

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

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

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

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

ulterioare; 

În baza Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare oferta S.C. GRĂDINA BAKKER OLANDA S.R.L. nr. 14/20.10.2014, 

înregistrată la registratura Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1 sub nr. 15301/20.10.2014; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă sponsorizarea unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 

1, de către S.C. GRĂDINA BAKKER OLANDA S.R.L., cu produse de casă şi grădină. 

 

Art. 2. (1) Se aprobă modelul cadru al contractului de sponsorizare pentru unităţile menţionate 

la art. 1, aşa cum este prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 (2) Contractele de sponsorizare vor fi încheiate de S.C. GRĂDINA BAKKER OLANDA S.R.L. 

cu fiecare unitate de învăţământ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind 

sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, după modelul cadru menţionat la art.2. 

 

 Art. 3. Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Directorii unităţilor de învăţământ menţionate la art. 1, Direcţia 

Management Economic 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 30.10.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 168 

Data: 30.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcţii al  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

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

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

Sectorului 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată; 

Văzând şi prevederile Legii nr. 284/2010-Legea-cadru privind salarizarea unitară a 

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

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

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

 

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

Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate 
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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 30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 169 

Data: 30.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa ” 

 

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. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanei cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

Văzând 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.143/30.09.2013 privind 

aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de Asociaţia 

“Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1; 

Luând în considerare solicitarea Asociaţiei Alternativa 2003, înregistrată sub nr. 

298/1/19.09.2014, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1 sub nr.41073/19.09.2014; 

Având în vedere Proiectul Convenţiei de Parteneriat ce urmează a fi încheiată între Consiliul 

Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Asociaţia Alternativa 2003; 

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, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă continuarea Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de 

Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

Art.2. Pentru punerea în aplicare a art. 1, Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 şi Asociaţia “Alternativa 2003” vor 

încheia Convenţie de Implementare a Proiectului, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în 

numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de Implementare a Proiectului 

menţionată la art.2. 

Art.4. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Asociaţia Alternativa 2003, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat Genera, 

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 30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 170 

Data: 30.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Ana ” 

 

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 promovare 

adrepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanei cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul- 

cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.144/30.09.2013 privind 

aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Ana”, derulat în parteneriat de Asociaţia “Sf. Ana” şi 

Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1; 

Ţinând seama de solicitarea Asociaţiei Sf. Ana nr. 84/18.09.2014, înregistrată la Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr.41243/22.09.2014 privind 

continuarea colaborării cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

Având în vedere Proiectul Convenţiei de Parteneriat ce urmează a fi încheiată între Consiliul 

Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Asociaţia Sf. Ana; 

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, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă continuarea Proiectului “Centrul de Zi Ana”, derulat în parteneriat de 

Asociaţia “Sf. Ana” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1. 

Art.2. Pentru punerea în aplicare a art.1, Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia “Sf.Ana” vor încheia 

Convenţia de Implementare a Proiectului, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de Implementare a Proiectului, menţionată la art.2. 

Art.4. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Asociaţia Sf. Ana, 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 30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 171 

Data: 30.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul 

categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a locuinţei, republicată,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice - Compartimentul Fond Imobiliar; 

Având în vedere Raportul Comisiei 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; 

Având în vedere prevederile art. 42, 43, precum şi unele prevederi ale art. 44 din Legea nr. 

114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 prin care au fost 

aprobate Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2008 

pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului României nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate 

chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor aferente acestora, conform 

legii, din fondul locativ de stat; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti nr.29/03.02.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în 

cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea 114/1996, precum şi aprobarea achiziţionării de 

pe piaţa liberă a unor imobile de locuinţe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza 

Legii 114/1996 şi a celorlalte acte normative în domeniul locativ ; 

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

publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1. Se aprobă criteriile care se au în vedere la calcularea punctajului ce revine fiecărui 

solicitant îndreptăţit să primească în anul următor o locuinţă socială, criterii necesare întocmirii listei 

de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale şi de necesitate, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice - Compartimentul Fond Imobiliar 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 30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 172 

Data: 30.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii 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 

 

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

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

de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

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

ulterioare; 

Luând în considerare 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; 

Văzând adresa Şcolii Gimnaziale Genesis nr. 215/23.09.2014 înregistrată la sediul Primăriei 

Sectorului 1 cu nr. 25284/23.09.2014 prin care ne informează cu privire la fuziunea prin absorţie a 

unităţii de învăţământ particular Grădiniţa „Junior” de către unitatea de învăţământ particular Şcoala 

Gimnazială Genesis; 

Luând act de adresa Grădiniţei lui David înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 

25801/25.09.2014 prin care solicită includerea în reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar 

particular de pe raza Sectorului 1 al municipiului Bucureşti; 

Ţinând seama de adresa Asociaţiei Alma - Acces la Educaţie şi Formare înregistrată la sediul 

Primăriei Sectorului 1 cu nr. 28780/23.10.2014 prin care solicită schimbarea denumirii Grădiniţei cu 

program Prelungit Winnie în Grădiniţa cu program prelungit „American Lycetuff’, începând cu anul 

şcolar 2014-2015; 

Luând în considerare faptul că Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti nu a acordat „aviz 

conform” în vederea excluderii din reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular de pe 

raza Sectorului 1 al municipiului Bucureşti a Grădiniţei cu Program Prelungit Olga Gudynn 

International School; 
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Ţinând cont de faptul că Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti nu a acordat „aviz 

conform” în vederea schimbării sediului Şcolii Primare Libere Waldorf; 

Luând act de faptul că Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti nu a acordat „aviz 

conform” în vederea modificării denumirii Colegiului Tehnic Mecanic „Griviţa” în Colegiul „Ion 

Mihalache”; 

Luând seama de eroarea materială strecurată în denumirea Şcolii Gimnaziale Alexandru 

Costescu; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014, 

cu modificările şi completările ulterioare se modifică potrivit Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, rămân nemodificate. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare în sensul producerii efectelor juridice 

după obţinerea „avizului conform” din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

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

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 173 

Data: 30.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.159/25.09.2014 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor 

de învăţământ preuniversitar din sectorul 1  

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

Văzând Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe; 

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

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

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

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

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

Ţinând seama de prevederile art.96, alin.(2) din Legea învăţământului nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.81, alin. (2), lit.j) din Legea nr.215/2001 

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

Luând în considerare prevederile art.11, alin.(4), lit.c) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

Ţinând seama de art.44, alin.(2), lit.c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării 

nr.4925/2005; 

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.114/23.06.2012 privind validarea 

mandatelor consilierilor aleşi la data de 10.06.2012; 

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 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.159/25.09.2014 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în 

Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 

1; 

Ţinând seama de adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti 

nr.21045/08.10.2014, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti nr.27608/13.10.2014; 
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În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se modifică Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.159/25.09.2014 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în 

Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 

1, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ Nr. 

consi- 

lieri 

Reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 

1 
Sectorul 

8. GRĂDINIŢA NR. 52 1 ADAM MARINELA 1 

22. 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ  

"SFINŢII VOIEVOZI" 
2 

DIACONESCU ALECSANDRU,  

STAMULE TĂNASE 
1 

 

25. 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  

NR. 6 
2 

STANCU NICOLETA  

TILEA CARMEN VICTORIŢA 
1 

 

33. 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ  

"URUGUAY" 
2 

DIACONESCU FLORIN- 

NICOLAE-ANDREI,  

STAMULE TĂNASE 

1 

39. ŞCOALA GIMNAZIALĂ  

"NICOLAE GRIGORESCU" 
2 

DINU STELIANA-CRISTINA,  

BOCEAN EMANOIL 
1 

45. SCOALA GIMNAZIALA  

NR. 184 
1 PAUL IULIAN OLTEANU 1 

55. LICEUL TEORETIC "C-TIN 

BRÂNCOVEANU" 
2 

FODOROIU COSMIN-MARIUS  

NINCOVICI ALINA 
1 

63. 
LICEUL TEORETIC "GEORGE 

CĂLINESCU" 
2 

DIACONESCU ALECSANDRU,  

PĂULEŢ CIPRIAN 
1 

68. COLEGIUL TEHNIC DE 

ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI 

PUBLICE "IOAN N. SOCOLESCU" 

2 
STAN TĂSEL-SILVICĂ,  

MARINESCU CONSTANTIN 

1 

69. COLEGIUL AGRICOL  

"V. HARNAJ" 
2 

DIACONESCU ALECSANDRU,  

COCORANU MIRELA 
1 

81 
CLUBUL COPIILOR  

SECTOR 1 
1 BOCEAN EMANOIL 1 
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 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.159/25.09.2014 

rămân neschimbate. 

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

Sanitare Publice Sector 1, persoanele nominalizate la art.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 30.10.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 174 

Data: 30.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1  

în Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program normal şi prelungit „Happy Kids” 

 

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; 

Având în vedere adresa Fundaţiei Greieraşul nr.583/15.10.2014, înregistrată la Sectorul 1 al 

municipiului Bucureşti sub nr.28018/15.10.2014, prin care se solicită desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administraţie al Grădinţei cu program normal şi 

prelungit „Happy Kids”; 

În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a Il-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 doamna LAURA CRISTINA MARA reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program normal şi prelungit „Happy Kids”, 

situată în str. Şcoala Floreasca nr.3, sector 1, Bucureşti. 
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Art.2. Primarul sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Grădiniţa cu program normal şi 

prelungit „Happy Kids” 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 30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 175 

Data: 30.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de 

administraţie al Grădiniţei cu program prelungit „Căsuţa Piticilor” 

 

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; 

Având în vedere adresa Grădiniţei Căsuţa Piticilor nr.277/08.10.2014, înregistrată la Sectorul 

1 al municipiului Bucureşti sub nr. 27516/10.10.2014; 

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 al Grădiniţei cu program prelungit „Căsuţa Piticilor”, situată 

în str. Elena Clucereasa nr.57-61, sector 1, Bucureşti. 
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Art.2. Primarul sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Grădiniţa Căsuţa Piticilor 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 30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 176 

Data: 30.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în  

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la „ Grădiniţa lui David” 

 

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; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/30.10.2014 privind 

modificarea şi completarea Anexelor nr.1 şi nr. 2 ale Hotărârii 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; 

Luând în considerare prevederile art.11, alin.(4), lit.c) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

Ţinând seama de art.44, alin.(2), lit.c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării 

nr.4925/2005; 

Având în vedere adresa Grădiniţei lui David, înregistrată la Sectorul 1 al municipiului Bucureşti 

sub nr.22640/28.08.2014; 

În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 
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Art.1. Se numeşte doamna ANA LUIZA ZVIRID reprezentant al Comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii la Grădiniţa lui David, situată în Intrarea Catedrei nr.10, sector 1, Bucureşti. 

Art.2. Primarul sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Grădiniţa lui David 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 30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 177 

Data: 30.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de 

administraţie, respectiv în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la  

Şcoala Gimnazială Avenor 

 

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; 

Având în vedere adresa Şcolii Gimnaziale Avenor nr.756/25.09.2014, înregistrată la Sectorul 1 

al municipiului Bucureşti sub nr. 25849/26.09.2014; 

În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 
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 Art.1. Se numeşte domnul TEODOR CRISTIAN DUMITRESCU reprezentant al Consiliului 

Local al Sectorului 1 în Consiliul de administraţie, respectiv în Comisia de evaluare şi asigurare a 

calităţii la Şcoala Gimnazială Avenor, situată în Drumul Pădurea Pustnicu nr.125A, bl.TO42, sector 

1, Bucureşti. 

Art.2. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Şcoala Primară Smart Kids 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 30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 178 

Data: 30.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe 

terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul nr. 24/23.10.2014 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. 16/15/17.09.2014, 14/20/20.08.2014; 14/21/20.08.2014; 

18/13/15.10.2014; 17/19/01.10.2014; 17/17/01.10.2014; 17/22/01.10.2014; 17/23/01.10.2014; 

17/28/01.10.2014; 17/25/01.10.2014; 17/20/01.10.2014; 17/21/01.10.2014; 17/18/01.10.2014; 

17/26/01.10.2014 ale Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că 

reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice 

locale; 

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

Ţinând seama de prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000; 

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

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

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

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

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

de amenajare a teritoriului si de urbanism; 

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

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a 
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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 14 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 30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 179 

Data: 30.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 49/26.03.2013 

privind acordarea unui sprijin financiar Federaţiei Române de Polo 

 

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

întocmit de Direcţia Investiţii; 

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

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

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

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

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

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 49/26.03.2013 privind 

acordarea unui sprijin financiar Federaţiei Române de Polo; 

Luând în considerare nota de rectificare a erorii materiale apărută în denumirea Anexei nr.2 a 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.49/26.03.2013 privind acordarea unui sprijin financiar 

Federaţiei Române de Polo nr. K/1566/21.10.2014 a Serviciului Secretariat General, Audienţe; 

Luând în considerare adresa Federaţiei Române de Polo nr. 2191/29.09.2014, înregistrată la 

Sectorul 1 al municipiului Bucureşti sub nr. 26346/30.09.2014; 

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:  

 

Art.1. Alin. 2.2. al art. 2 din Hotărarea Consiliului Local Sector 1 nr. 49/26.03.2013 se 

completează şi va avea următorul conţinut: 

 

“Lucrările de amenajare şi modernizare constau în execuţia unei centrale termice si 

modificarea instalaţiei de încălzire la bazinul de înot, înlocuire traseu retur radiatoare 

vestiare, evacuare apă la canalizare în centrala termică, înlocuire sorb başă în centrala 

termică, refacere bazin polo şi reparare staţie tratarea apei. ” 
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Art.2. Celelalte prevederi ale Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

49/26.03.2013 rămân nemodificate. 

 

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

Local al Sectorului 1, un act adiţional la protocolul încheiat cu Federaţia Română de Polo care să 

includă şi clauza menţionată la art. 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art.4. Primarul sectorului 1, Directia Investiţii, Direcţia Management Economic, Direcţia 

Juridică şi Resurse Umane 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 30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 180 

Data: 30.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  

nr. 182/28.11.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea comerţului 

stradal pe raza administrativă a sectorului 1 al municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice 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 Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Conform Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale 

ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea 

adunărilor publice, republicată; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Conform prevederilor Legii nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 584/2001 privind amplasarea 

unor obiecte de mobilier urban şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea 

comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

118/21.07.2004 privind exercitarea activităţii de comercializare pe principalele reţele stradale; 
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Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 182/28.11.2013 privind 

aprobarea Regulamentului pentru organizarea comerţului stradl pe raza administrativă a sectorului 1 

al municipiului Bucureşti; 

Potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând anunţul nr. 1321/17.09.2014 al Serviciului Secretariat General, Audienţe privind 

respectarea principiilor de transparenţă decizională impuse de Legea nr. 52/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(1), art. 80, art.81, alin.(1), art. 81 alin. (2), lit. r) 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.I. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 182/28.11.2013, 

după cum urmează: 

 

1. Alin. (2) al art. 13 din Regulamentul pentru organizarea comerţului stradal pe raza 

administrativă a sectorului 1 al municipiului Bucureşti se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 

„(2) Amplasamentele aprobate care nu mai corespund condiţiilor iniţiale de autorizare 

sau regulilor generale de stabilire şi delimitare a amplasamentelor stabilite în capitolul III din 

prezentul Regulament, ca urmare a schimbării configuraţiei urbanistice a zonei, efectuării 

unor lucrări de reamenajare (la reţelele tehnico-edilitare, reparaţii la covorul asfaltic, ş.a.m.d.) 

sau a altor motive temeinice pot fi mutate numai cu acordul scris al Primarului Sectorului 1”. 

 

2. După art. 20 din Regulamentul pentru organizarea comerţului stradal pe raza 

administrativă a sectorului 1 al municipiului Bucureşti se introduc două noi articole, art. 20
1
 şi art. 20 

, care vor avea următorul conţinut: 

 

„Art. 20
1
 — (1) Chioşcurile care nu respectă amplasamentele, chioşcurile mutate de pe 

amplasamentul iniţial şi cele care depăşesc suprafaţa menţionată în avizul de amplasare pe 

domeniul public şi acordul de funcţionare se consideră neautorizate urmând a fi ridicate de 

către Poliţia Locală Sector 1 împreună cu Administraţia Domeniului Public Sector 1. 
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(2) Cheltuielile ocazionate cu ridicarea chioşurilor descrise la alin. (1) urmează a fi 

recuperate de la proprietar şi/sau utilizator. In cazul în care proprietarul şi/sau utilizatorul nu 

pot fi identificaţi, recuperarea cheltuielilor ocazionate cu ridicarea chioşcurilor se va face prin 

valorificarea acestora, în condiţiile legii. 

(3) Proprietarii şi/sau utilizatorii chioşcurilor menţionate la alin. (1) nu mai au 

posibilitatea de a solicita aviz de amplasare timp de şase luni de la data ridicării. 

Art. 20
2
 - (1) Chioşcurile nefuncţionale se vor ridica de pe domeniul public, de către 

proprietar şi/sau utilizator în termen de cel mult 48 de ore de la notificarea primită din partea 

Direcţiei Inspecţie din cadrul Poliţiei Locale Sector 1, urmând a fi reautorizate doar dacă 

redevin funcţionale şi numai după obţinerea unui nou aviz de amplasamant eliberat de către 

Primarul Sectorului 1. 

(2) In cazul neîndeplinirii obligaţiilor menţionate la alin. (1), chioşcurile urmează a fi 

ridicate de pe domeniul public în condiţiile descrise la art. 20
1
 alin. (2). ” 

 

3. Lit. g) a art. 28 din Regulamentul pentru organizarea comerţului stradal pe raza 

administrativă a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, se modifică şi se completează, urmând a avea 

următorul conţinut:  

 

„g) In vederea menţinerii în permanenţă a aspectului estetic iniţial al chioşcurilor, 

proprietarii şi/sau utilizatorii acestora au obligaţia să asigure spălarea, vopsirea, repararea 

mobilierului folosit şi să menţină chioşcurile în stare curată, fără afişe lipite şi fără geamuri 

murdare 

 

4. După lit. o) a art. 28 din Regulamentul pentru organizarea comerţului stradal pe raza 

administrativă a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, se introduc două noi litere, p) şi q) care vor 

avea următorul conţinut: 

 

„p) să monteze la loc vizibil o plăcuţă de identificare a proprietarului şi/sau 

utilizatorului chioşcului cuprinzând numele şi prenumele, adresa şi numărul de telefon. 

q) utilizarea suporturile pentru flori sau a altor elemente asemănătoare se poate 

realiza numai în baza unei autorizaţii eliberare de către Primarul Sectorului 1 ”. 

 

5. După lit. e) a art. 31 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea comerţului stradal pe 

raza administrativă a sectorului 1 al municipiului Bucureşti, se introduce lit. f), care va avea 

următorul conţinut: 
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„f) pierderea dreptului de a mai utiliza chioşcurile timp de şase luni, în cazul 

nerespectării obligaţiei impuse la art. 28, lit. p) 

 

Art. II. Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01.01.2015. 

 

Art. III. Primarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Inspecţie din cadrul Poliţiei 

Locale a Sectorului 1, 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 30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 181 

Data: 30.10.2014 



82 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării de către Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” a 

Proiectului „Formarea competenţelor cheie la elevii de liceu în vederea combaterii 

analfabetismului funcţional” (POSDRU ID 134669) 

 

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; 

Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2009 

privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenţă, cu modificătile 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; 

Luând în considerare Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013, Axa prioritară nr. 1 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul 

major de intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”; 

Luând act de contractul de finanţare POSDRU/154/1.1/G/134669, Cod SMIS 50650, Titlul 

proiectului „Formarea competenţelor cheie la elevii de liceu în vederea combaterii analfabetismului 

funcţional”, precum şi de cererea de finanţare nr. 134669 din data de 08.08.2013 aprobată în data 

de 30.04.2014 de către OIPOSDRU MEN, prin decizia numărul OI/1028/ES/30.04.2014; 

În baza adresei Colegiului Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” nr. 2371/17.09.2014 

înregistrate la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 24828/18.09.2014; 
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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. (1) Se aprobă implementarea de către Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” a Proiectului 

„Primii paşi spre o carieră de succces în audit şi contabilitate” (POSDRU ID 134669), derulat în 

cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa 

prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 

societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare 

profesională iniţială de calitate”, conform contractului de finanţare POSDRU/154/1.1/G/134669, Cod 

SMIS 50650, precum şi cheltuielile de implementare a proiectului, după cum urmează: 

a) Valoarea totală eligibilă a proiectului 2.140.070,22 lei; 

b) Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată prin FSE 1.622.237,42 lei, 

reprezentând 77.35% din valoarea proiectului; 

c) Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Bugetul Naţional 475.031,39 

lei, reprezentând 22,65% din valoarea proiectului; 

d) Contribuţia eligibilă a beneficiarului 42.801,40 lei. 

(2) Finanţarea nerambursabilă este în sumă maximă de 2.097.268,81 lei, reprezentând 98% 

din valoarea totală eligibilă menţionată la alin. (1), lit. a). 

Art.2. Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic, Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” 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 30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 182 

Data: 30.10.2014 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

pe o perioadă de 3 luni 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.10.2014; 

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

perioadă de 3 luni;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 56174/22.09.2014 prezentat de către Direcţia Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

 - Propunerea domnului consilier local Costache Jean, pentru ca domnul consilier local 

Pârvulescu Dragoş Emilian să fie desemnat preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni, astfel 

cum a fost consemnată în procesul - verbal al şedinţei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanţa Guvernului României nr. 

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

aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002; 

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

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

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art.1.  Începând cu data de 30.10.2014 domnul Pârvulescu Dragoş Emilian, consilier local al 

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

perioadă de 3 luni. 

 

 Art.2. Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 59/30.06.2014 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.3.   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.93 

Bucureşti,30.10.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

30.10.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi  

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.10.2014; 

 Luând în considerare proiectul de pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 

65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 

2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 59472/07.10.2014 întocmit de Directorul executiv al Direcţiei 

Administraţie Publică şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 54 alin. (1) – (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.673/2002;  

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 

administraţia publică locală; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 61/2012 privind constituirea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 66/2012, nr. 59/2013, nr. 64/2014 şi nr. 72/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 83/2014 privind încetarea mandatului unui consilier 

local; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2014 privind validarea mandatului unui consilier 

local; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2014 privind validarea mandatului unui consilier 

local; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 54 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I  (1) Se înlocuieşte anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012  privind stabilirea şi 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, cu anexa la prezenta 

hotărâre. 

              (2) Anexa conţine un număr de 8 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre;  

 

 Art. II (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2012 privind 

stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, rămân 

aplicabile. 

               (2) Pe data prezentei, Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 66/2012, nr. 59/2013, 

nr. 64/2014 şi nr. 72/2014 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. III Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

         

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.94 

Bucureşti, 30.10.2014 

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

 

 

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

30.10.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de  

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.10.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 60671/13.10.2014 prezentat de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 60684/13.10.2014 al Direcţiei Administraţie Publică şi Evidenţă 

Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 4146/07.10.2014 prezentată de Direcţia Generală pentru 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme 

de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 96 alin. (2) lit. a) – c) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 60/19.06.2012 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 61/19.06.2012 privind constituirea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  
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    - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 63/03.07.2012 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 

   - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 44/31.05.2013 privind validarea mandatului 

unui consilier local. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/ 2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1  Pe data prezentei, persoanele nominalizate în anexele nr. 1 şi nr. 2 ce conţin un număr 

de 8 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre, sunt desemnate ca  reprezentanţi ai Consiliului 

Local al Sectorului 2, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

şi particular din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art.2  Cu aceeaşi dată, hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 109/24.09.2013 şi nr. 

131/25.11.2013, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.3  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

            (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.95 

Bucureşti, 30.10.2014  

 

 

 

 

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

30.10.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local  

Sector 2 pe anul 2015 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.10.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2015; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 56736/24.09.2014 întocmit de Directorul Direcţiei Management 

Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare 

a funcţiilor publice; 

 - Adresa înregistrată sub nr. 36386/2014 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 a 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 

pentru anul 2015, conform anexei nr. 1.  

  

http://www.ps2.ro/


92 

 

 Art.2. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 şi din Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 pentru 

anul 2015, conform anexei nr. 1.1. 

 

 Art.3. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din Direcţia Venituri Buget Local Sector 

2 pentru anul 2015, conform anexei nr. 1.2.  

 

 Art.4. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 pentru anul 2015, conform anexei nr. 1.3  

 

 Art.5. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din Poliţia Locală Sector 2 pentru anul 

2015, conform anexei nr. 1.4.  

 

 Art.6. Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.7. Planul de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 

2015 poate fi modificat semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.         

 

 Art.8. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art.9. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2)  Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate 

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.96 

Bucureşti, 30.10.2014  

 

 

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

30.10.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru  

obiective de investiţii „Reparaţii capitale sistem rutier 12 străzi din Sectorul 2 al  

Municipiului Bucureşti” 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.10.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi 

a devizelor generale pentru obiective de investiţii „Reparaţii capitale sistem rutier 12 străzi din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 10609/26.09.2014 întocmit de Directorul General al 

Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din data de 02.10.2014 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 18/2014 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului 

Public Sector 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 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 indicatorii tehnico-economici şi devizele generale pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii de interes local reprezentând „Reparaţii capitale sistem rutier 12 

străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 ce cuprind un număr de  23 

file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.         

            (2)  Valoarea totală a lucrărilor de „Reparaţii capitale sistem rutier 12 străzi din Sectorul 

2 al Municipiului Bucureşti” este de 2.609.083 lei  fără  TVA, din care C+M 2.261.317 lei fără TVA. 

 

 Art.2 (1) Lucrările de reparaţii capitale sistem rutier, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, vor fi 

atribuite spre execuţie unor agenţi economici specializaţi, desemnaţi pe baza licitaţiilor publice. 

           (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuţiei investiţiilor în baza 

cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie. 

           (3) Se deleagă Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

competenţa încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

 

 Art.3 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului  Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate  

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.97 

Bucureşti, 30.10.2014 

 

 

 

 

 

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

30.10.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, aferent anului 2014, pentru Asociaţia  

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 3 “Infrăţirea” din Sectorul 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.10.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, 

aferent anului 2014, pentru Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 3 “Infrăţirea” din 

Sectorul 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 56769/25.09.2014  întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1.  Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădirea situată în Bucureşti, str. Avram 

Iancu nr 7, Sector 2, în cuantum de 160.589 lei aferent anului 2014, pentru Asociaţia Casa de Ajutor 
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Reciproc a Pensionarilor nr. 3 “Infrăţirea” din Sectorul 2 cu condiţia menţinerii destinaţiei actuale 

declarate a acestui bun imobil. 

 

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

Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.98 

Bucureşti, 30.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

30.10.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2014, pentru 

,,Organizaţia Suedeză Pentru Ajutor Umanitar Individual” 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.10.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri 

aferent anului 2014, pentru ,,Organizaţia Suedeză Pentru Ajutor Umanitar Individual”;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 56771/25.09.2014 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 60825/14.10.2014  prezentat  de  Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţie Socială Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Referatul nr. 145215/09.09.2014 întocmit de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1.  Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri în cuantum total de 17.144 lei, 

aferent anului 2014, pentru clădirile aparţinând ,,Organizaţiei Suedeze Pentru Ajutor Umanitar 

Individual”,  situate în Bucureşti, Sector 2, str. Delfinului nr. 11, Bl. D19 ap.1, Str. Delfinului nr. 11, Bl. 

D19, ap.2, str. Delfinului nr. 11, Bl. D19, ap.4 şi str. Delfinului nr. 3, Bl. D11, ap.2, cu condiţia 
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menţinerii destinaţiei actuale a acestor imobile şi anume oferirea de servicii sociale de tip rezidenţial 

pentru grupuri vulnerabile/persoane cu dizabilităţi. 

 

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

Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.99 

Bucureşti, 30.10.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

30.10.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2014, 

pentru ASOCIAŢIA TOUCHED 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.10.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri 

aferent anului 2014, pentru ASOCIATIA TOUCHED;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 58605/02.10.2014 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local  Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 60826/14.10.2014 întocmit de Directorul General al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 2, serviciu public de interes local aflat 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Referatul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înregistrat sub numărul nr. 

154454 din data de 24.09.2014; 

 - Convenţia de colaborare încheiată în data de 20.11.2013 cu Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2; 

 - Certificatul de acreditare seria AF nr 001572 din data de 22.09.2014; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin.(2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1.  Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri în cuantum de 2.010 lei, aferent 

anului 2014, pentru clădirea aparţinând Asociaţiei Touched, situată în Bucureşti, Sector 2, str. Vasile 

Lascăr nr. 162, cu condiţia menţinerii destinaţiei actuale a acestui bun imobil, şi anume centru de 

consiliere, tranziţie şi reintegrare socio – profesională pentru  cuplurile mamă – copil. 

 

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

Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.100 

Bucureşti, 30.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

30.10.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2014 a cererilor 

depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.10.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2014 

a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată;  

 Analizând: 

 -  Raportul de specialitate nr. 53590/11.09.2014 întocmit de Comisia de inventariere şi 

identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003, constituită prin Dispoziţia 

nr. 1384/13.11.2003 a Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată 

si completată prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2  nr.1679/20.06.2014; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse  în: 

 - Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personală, republicată; 

 - Art.4 din Hotărârea Guvernului României nr. 896/2003 pentru aprobarea normelor 

metodologice pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 

unei locuinţe proprietate personală; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 317/2003 privind transmiterea în 

administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti a unor  terenuri situate pe raza 

Sectorului 2 în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr.15/2003; 

 - Art.2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 151/2003 privind aprobarea 

unor criterii suplimentare de atribuire în folosinţă gratuită a terenurilor conform dispoziţiilor Legii 

nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă ordinea de prioritate a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 15/2003, 

republicată, de către tinerii cu vârsta până la 35 ani, cu domiciliul în Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 10 de poziţii şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2  Solicitanţii care nu au reactualizat dosarele la nivelul anului 2014 până la data de 30 

mai, indiferent dacă au survenit sau nu modificări în situaţia acestora, nu au fost incluşi în listele de 

priorităţi. 

  

 Art.3  (1) Ordinea de prioritate va fi reactualizată anual, la propunerea Comisiei de 

inventariere şi identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003, prin 

hotărâre a Consiliului Local Sector 2, solicitanţii având obligaţia să reactualizeze dosarele anual 

până la data de 30 mai, indiferent dacă se produc sau nu modificări în situaţia acestora. 

            (2)  Solicitanţii care nu vor reactualiza dosarele până la data de 30 mai, nu vor fi incluşi 

în listele de priorităţi pe anul respectiv. 

  

 Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Comisia de inventariere şi identificare a 

terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.5 (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.101 

Bucureşti, 30.10.2014 

 

 

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

15.09.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind însuşirea Rapoartelor de evaluare a locuinţelor construite prin ANL 

situate în Bucureşti str. Mr. Vasile Bacilă nr. 32 – 34 Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.10.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind însusirea Rapoartelor de evaluare a 

locuinţelor construite prin ANL situate în Bucureşti str. Mr. Vasile Bacilă nr. 32 – 34 Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 61386/17.10.2014 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 4175/10.10.2014 întocmită de Direcţia Generală pentru 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul M.D.R.A.P. nr.1391/30.07.2014 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, 

pentru anul 2014, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2014 privind reglementarea situaţiei juridice a 

unor imobile de locuinte situate pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2014 privind însuşirea Rapoartelor de evaluare, 

precum şi aprobarea modelelor cadru de promisiune bilaterală de vânzare-cumparare şi a 

contractelor de vânzare-cumpărare a locuinţelor ANL din Bucureşti str. Maior Bacilă nr.26-30 Sector 

2; 

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

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Se însuşesc Rapoartele de evaluare ce cuprind fişele de calcul întocmite de S.C. 

Gevalcad S.R.L. privind stabilirea preţului de vanzare al locuinţelor pentru tineri - Ansamblul de 

Locuinţe ANL situat în Bucureşti str. Mr. Vasile Băcilă nr. 32 - 34 Sector 2, conform anexei nr.1 la 

prezenta hotărâre. 

             (2)  Se aprobă preţurile de vânzare ale locuinţelor prevăzute la alin.1, aşa cum sunt 

indicate conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

             (3) Preţurile aprobate prin prezenta hotărâre stabilite în baza Ordinului M.D.R.P.A. 

nr.1391/2014 vor fi actualizate în funcţie de modificările legislative intervenite ulterior aprobării 

prezentei hotărâri. 

              (4) Se aprobă transmiterea în folosinţă către cumpărători a terenurilor aferente 

locuinţelor prevăzute la alin.1, în conformitate cu prevederile art. 3 din H.C.L. Sector 2 nr. 46/2014, 

în condiţiile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din 

fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art.2. Se încuviinţează folosirea modelelor cadru ale contractelor de promisiune bilaterală de 

vânzare-cumpărare şi ale contractelor vânzare-cumpărare pentru locuinţele din Ansamblul de 

Locuinţe ANL pentru tineri situate în Bucureşti str. Mr. Vasile Băcilă nr. 32-34 aprobate prin H.C.L. 

Sector 2 nr.62/30.06.2014.  

 

 Art.3. Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să semneze promisiunea de vânzare-cumpărare, contractul de 
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vânzare-cumpărare, precum şi toate actele juridice necesare în relaţia cu Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Bucureşti, privind vânzarea locuinţelor pentru tineri - Ansamblul de Locuinţe 

ANL situat în Bucureşti str. Mr. Vasile Băcilă nr. 32-34, Sector 2. 

 

 Art.4. Primarul Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea 

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

Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.5.  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

            (2) Anexele la prezenta hotarare se comunica instituţiilor interesate si 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.102 

Bucureşti, 30.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

30.10.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare 

şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.10.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii 

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 1569/20.10.2014 al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 62414/22.10.2014 al Direcţiei Management Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României  nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi 

servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 239 din 24/09/2001 privind unele 

masuri de îmbunătăţire a activităţii in pieţele agroalimentare din Municipiul Bucureşti 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru Administraţia Pieţelor Sector 2, 

conform anexelor nr. 1 şi 2, ce cuprind un număr de 4 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  

 Art.2  Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Pieţelor Sector 

2, conform anexei nr. 3 ce cuprinde un număr de 21 file şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  

 Art.3  Primarul Sectorului 2 poate transfera/modifica funcţiile din stat, fără majorarea 

numărului total de posturi aprobat prin organigramă. 

  

 Art.4  Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2013 privind aprobarea 

Organigramei, Statul de funcţii şi a  Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei 

Pieţelor Sector 2, precum şi Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2014 privind completarea 

H.C.L. Sector 2 nr. 84/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului 

de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2, îşi încetează aplicabilitatea. 

  

 Art.5  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei 

Pieţelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.6  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.103 

Bucureşti, 30.10.2014 

 

 

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

30.10.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe trimestrul II al anului 2014 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.10.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul II al anului 2014;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 59536/07.10.2014 al Direcţiei Economice din cadrul  aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

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

local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind 

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar. 

 În temeiul art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. b) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) 

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

completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

http://www.ps2.ro/


109 

 

 Art.1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului general  al Sectorului 2 Bucureşti pe trimestrul 

II al anului 2014,  conform  anexelor nr. 1; 2; 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

           (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.104 

Bucureşti, 30.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

30.10.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.10.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2014;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.63518/27.10.2014, întocmit de Direcţia Economică din cadrul  

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Legea bugetului de stat  pe anul 2014 nr.356/2013, modificata prin O.G 59/2014, cu privirea 

la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 se rectifică şi se 

stabileşte conform anexei nr.1, astfel: 

- venituri    -    937.112 mii lei 

- cheltuieli  -  1.126.727 mii lei;  

- deficit       -    189.615  mii lei; 

 

 Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014, se rectifică şi se 

stabileşte la: 

 - venituri  la suma de 937.112 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  -  688.529 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare          - 248.583 mii lei (din care 

219.659 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare); 

 -cheltuieli la suma de 1.126.727 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  688.529 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare -  438.198  mii lei; 

 -deficit secţiunea dezvoltare –189.615 mii lei finanţat din excedentul anului 2013, utilizat 

conform prevederilor din H.C.L. Sector 2 nr. 12/2014 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 pe anul 2014. 

   

 Art.3  Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, 

rectificate la suma de 1.126.727 mii lei, conform anexei nr.2. la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea 

pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform 

anexelor nr.  2.1. - 2.27; la prezenta hotărâre. 

 

 Art.4 Se aprobă rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

finanţat din fonduri bugetare în anul 2014, conform anexelor nr.3 ; 3.1- 3.10.  

 

 Art.5 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2. 

  

 Art.6. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

            (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2  
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.105 

Bucureşti, 30.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

30.10.2014 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 



113 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.10.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism 

pe terenuri situate în  Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 61436/17.10.2014 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaţiilor de urbanism 

menţionate în anexa hotărârii, întocmite de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Avizele emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în baza consultării în 

cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 menţionate în anexa 

hotărârii; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 

din 19 ianuarie 2011,cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.190/2013; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/2014 privind reactualizarea Regulamentului Local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism 

şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”; 

http://www.ps2.ro/
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 - art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea 

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

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1)  Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare 

a publicului ale documentaţiilor de urbanism prevăzute în anexă ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, cuprinzând în total 7 poziţii. 

           (2)  Perioada de valabilitate a documentaţiilor de urbanism este de doi ani, de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

            (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexă reprezintă regulament de 

urbanism şi dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaţii de construire eliberată conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

 Art.2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2) Anexa se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice/juridice interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.106 

Bucureşti, 30.10.2014 

 

 

 

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

30.10.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 

 

SUMAR  
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popririi în format electronic, pentru persoane fizice şi juridice, autorităţi sau instituţii publice……………………….. 
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120 
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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 Regulamentului de funcţionare al Complexului  

Comercial Aleea Castanilor 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Analizând Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4, precum şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sectorul 4 nr. 4266/16.10.2014; 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ţinând cont de prevederile art. 4, art.7, şi art.9 din H.G. nr.348/2004 privind exercitarea 

comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.1, art. 81 alin. (2), lit. e) din Legea 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului Comercial “Aleea 

Castanilor”, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

 Art.2. Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea Anexa 1 la 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 43 din data de 05.07.2007. 

 Art.4. Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia de Administrare a Pieţelor Sector 4 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal - Dan 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.137/30.10.2014 
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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 transmiterea actelor administrative inclusiv a adreselor de înfiinţare/sistare a popririi 

în format electronic, pentru persoane fizice şi juridice, autorităţi sau instituţii publice 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 Luând în consideraţie Referatul de specialitate al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe 

Locale Sector 4 nr. IIE 94022/21.10.2014; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 44 alin. 7 din O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedură Fiscală 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispozițiilor art. 45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin.4, din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă transmiterea şi în format electronic a actelor administrative, a datelor cuprinse 

în actele administrative, inclusiv a adreselor de înfiinţare/sistare a popririi, către persoane fizice, 

juridice, autorităţi sau instituţii publice utilizând următoarele mijloace: căsuţă electronică (e-mail) a 

contribuabilului, căsuţă electronică (e-mail) a instituţiei/autorităţii emitente pentru contribuabil 

(DG.I.T.L. Sector 4), căsuţă electronică (e-mail) a instituţiei/autorităţii destinatare, comunicare 

valabilă dacă instituţia emitentă nu este încunoştiinţată despre indisponibilitatea temporară a casuţei 

electronice ori dacă nu primeşte un mesaj de eroare; precum şi pe suport de stocare fizic, în situaţii 

excepţionale. 

 Art.2 Se recunoaşte că transmiterea în format electronic a actelor administrative este o 

modalitate de transmitere de sine-stătatoare prevăzută de lege şi înlătură obligativitatea comunicării 

prin celelalte modalităţi.  

 Art.3 În situaţiile în care destinatarul solicită, la transmitere, se va utiliza şi semnătura 

electronică (certficat digital calificat). 

 Art. 4 Prezenta hotărâre de consiliu se aplică începând cu data 15.11.2014. 
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 Art. 5 Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal - Dan 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.138/30.10.2014 
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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 documentaţiilor şi indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

obiectivului de investiţii „Modernizare şi extindere a două corpuri de clădire la sediul 

Primăriei Sectorului 4 - Bucureşti” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 Ţinând seama de referatul de specialitate al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice nr. 

744/23.10.2014. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4. 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanţele Publice 

Locale şi 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi art. 81, alin. 4, din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2  Secretarul Sectorului 4, Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice şi Direcţia Economică vor 

aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

IONESCU De-Juan De-Juan  
Decebal - Dan 

 
 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.139/30.10.2014 
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Anexa 

la HCLS4 nr. 139/30.10.2014 

 

 

 

Obiective de investiţii 

 

 

 

Nr.crt. Denumire obiectiv Valoare investiţie din 

SF mii lei (cu TVA) 

Valoare C+M mii lei 

(cu TVA) 

1 Modernizare şi extindere a două 

corpuri de clădire la sediul Primăriei 

Sectorului 4, Bucureşti 

 

 

13,934,232,00 

 

 

11,292,517.00 

 TOTAL 13,934,232.00 11,292,517.00 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

IONESCU De-Juan De-Juan Decebal-Dan 
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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 

comerţ , pentru imobil P+2E proprietatea  BENGA IANCU MARIAN ŞI BENGA DOREL 

NICOLAE, în suprafaţă de 259,0mp., situat în SOS.GIURGIULUI nr.145, 

sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil pe un teren situat în ŞOS. 

GIURGIULUI NR.145, fără a se afecta spaţiul verde aferent. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietatea persoanelor 

fizice, în suprafaţă de 259.0mp.   

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 

30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal - Dan 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.140/30.10.2014 



124 

 

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 funcţiunea de 

imobil servicii şi locuire, pe un teren proprietatea dnei. DINU ANCA, în suprafaţă de 98,44mp. 

situat în str.Baba Voica nr.3 , sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000 cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcţiune locuit pe un teren situat în 

Str. Baba Voica nr.3 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană 

fizică, în suprafaţă de 98,44mp.   

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. arobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal - Dan 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.141/30.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

imobil P+1 E şi concesionare teren, pe un teren proprietatea d-lui PETRENCIUC SORIN, în 

suprafaţă de 205,0mp şi teren domeniul privat al mun. Bucureşti în suprafaţă de 270,0 mp, 

situat în STR. PICTOR ŞTEFAN DUMITRESCU nr.8A-10B, sector 4. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000 cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil şi concesionare pentru teren 

situat în Str.Pictor Ştefan Dumitrescu nr.8A-10B. 

  Art.2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică în 

suprafaţă de 205,0 şi proprietate domeniul privat al mun. Bucureşti în suprafaţă de 270,0mp.   

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 

30.10.2014. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal - Dan 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.142/30.10.2014 
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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 

de IMOBIL S+P+1E-LOCUINŢE COLECTIV, pe un teren proprietatea dnei. TANGULEA 

GEORGIANA, în suprafaţă de 1828,0 mp, situat în şos. OLTENIŢEI nr.394, LOT 2, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000 cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcţiunea locuinţe colective, pe un 

teren situat în Şos. Olteniţei nr.394. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană 

fizică, în suprafaţă de 1828,0mp. 

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. arobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal -  Dan 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.143/30.10.2014 
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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 concesionare teren pentru 

construcţie şi extindere locuinţă, pe un teren proprietatea OANCEA VALERIA, în suprafaţă de 

200,00mp. şi teren proprietate privată a municipiului Bucureşti în suprafaţă de 100,00 mp, 

situat în Str. MOŞOAIA NR.29, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000 cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru concesionare teren pentru construcţie 

şi extindere locuinţă pe un teren situat în Str. Moşoaia nr.29. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană 

fizică, în suprafaţă de 200mp şi proprietate privată a municipiului Bucureşti în suprafaţă de 100mp.
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Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal - Dan 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.144/30.10.2014 
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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 

de Desfiinţare parţială construcţie existentă, extindere şi supraetajare construcţie, pe un 

teren proprietatea d-lui UNGUREANU CEZAR, în suprafaţă de 289,0 mp. situat în str.soldat 

ION CIOCODEICĂ nr.12B, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000 cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcţiunea desfiinţare 

parţială construcţie existentă, extindere şi supraetajare construcţie pe un teren situat în Str. Soldat 

Ion Ciocodeică nr.12B 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal - Dan 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.145/30.10.2014 
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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 

imobil S+P+2E+M, pe un teren proprietatea PANĂ IULIANA ŞI PĂTRUŢ MARIAN NICOLAE, în 

suprafaţă de 661,7 mp., situat în STR. POŞTALIONULUI nr.53-55 LOT 5 ŞI LOT 8, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000 cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Articol unic – Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil pe un teren situat în 

STR. POŞTALIONULUI NR.53-55 lot 5 şi lot 8. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.10.2014. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal - Dan 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.146/30.10.2014 
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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 încetarea de drept a unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul şi Secretarul sectorului 4 nr. 

388/23.10.2014; 

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor 

măsuri privind administraţia publică locală; 

Ţinând cont de Hotărârea nr. 328/24.09.2014 a Partidului Poporului – Dan Diaconescu - 

Biroul Naţional de Coordonare transmisă prin adresa nr. 1902/25.09.2014, înregistrată la 

Registratura Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti cu nr. 36297/ 29.09.2014;   

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

În baza dispoziţiilor art.9 alin.2 lit”h
1
” coroborat cu art.12 din Legea nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, modificată şi completată;   

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind 

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

   

HOTĂRĂŞTE 

 

 Articol unic Nu se aprobă încetarea de drept a mandatului de consilier, din cadrul Consiliului 

Local al sectorului 4, al domnului MIHALACHE Eugen- Costinel, precum şi vacantarea acestui loc în 

Consiliul Local al sectorului 4. 

   

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.10.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

IONESCU De-Juan De-Juan  

Decebal - Dan 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.147/30.10.2014 
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136 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 

  

SUMAR  

  

HOTĂRÂREA Nr.142/21.10.2014 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Avramescu Manuel…… 137 

HOTĂRÂREA Nr.143/21.10.2014 privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 

al municipiului Bucureşti pe anul 2014 ............................................................................................................................... 

 

138 

HOTĂRÂREA Nr.144/21.10.2014 privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 19/31.07.2012 privind  

aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 80.000.000 lei pentru asigurarea 

resurselor financiare necesare implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană...  

 

 

140 

HOTĂRÂREA Nr.145/21.10.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 pentru 

Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti..................................................................... 

 

142 

HOTĂRÂREA Nr.146 /21.10.2014 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6………………………………………………………………………………. 

 

144 

HOTĂRÂREA Nr.147/21.10.2014 privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 109/2013 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6…………………………………….. 
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HOTĂRÂREA Nr.148/21.10.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Duşului nr. 22D”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţăde 250 m.p., proprietate privată persoană 

fizică…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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HOTĂRÂREA Nr.149/21.10.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 70B”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 525 m.p., proprietate privată 

persoană fizică………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bucureşti  pe anul 2014…………………………………………………………………………………………………………….. 
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HOTĂRÂREA Nr.151/21.10.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 38-40”, 
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pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 150 m.p., domeniul privat al Municipiului 

Bucureşti……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

157 

  

  

  

  

  

  



137 

 

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 încetarea mandatului de consilier local 

al domnului Avramescu Manuel 

 

 Luând în considerare demisia domnului Avramescu Manuel, înregistrată la Biroul Asistenţă 

Tehnică a Consiliului Local sub nr. S.T. 311/ 25.09.2014;  

 Ţinând cont de Referatul constatator întocmit de Primarul şi Secretarul Sectorului 6; 

 Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. a) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se ia act de încetarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 6 al domnului Avramescu Manuel prin demisie. 

 Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local al domnului Avramescu Manuel. 

 Art. 3. 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.: 142 

Data: 21.10.2014  
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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 rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli 

al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice;  

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

  Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Ordonanţei nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2014; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea  nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 

pe anul 2014 în sumă de 989.574 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 970.023 mii lei la venituri, 

conform Anexei nr. I, ce cuprinde Formularul 11/01, cu anexele I, 1a si 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014,  în sumă de 81.327 mii lei, la 

cheltuieli şi la venituri în sumă de 81.327 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 

cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2014, în sumă de 19.298 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform 

Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

    Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
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 (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.: 143 

Data: 21.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 19/31.07.2012 privind  aprobarea contractării 

unei finanţări rambursabile interne în valoare de până 

la 80.000.000 lei pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectelor cu 

finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Directiei Economice; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, 

cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii 

Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 19/31.07.2012 privind aprobarea contractării unei finanţări 

rambursabile interne în valoare de până la 80.000.000 lei (echivalent euro) pentru asigurarea 

resurselor financiare necesare implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea 

Europeană; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. b) şi art. 81 alin. (2) lit. d) 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 modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 19/31.07.2012 după cum 

urmează: 

- din titlul hotărârii şi din conţinutul art. 2 se elimină termenul ”nerambursabil“; 

- Anexa hotărârii se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre; 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 19/31.07.2012 rămân în vigoare. 
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 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Investiţii şi Direcţia Economică vor duce 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.: 144 

Data: 21.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultata 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 de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 pentru Subdiviziunea 

Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi de Raportul de specialitate 

al Serviciului Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

  Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 

prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/24.08.2006 

privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;  

 Ţinând cont de proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 pentru 

Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti; 

  În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 pentru Subdiviziunea 

Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 2. În exercitarea atribuţiilor, în funcţie de cerinţele şi bunul mers al instituţiei, Primarul 

Sectorului 6 este împuternicit să facă modificări semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, privind modalităţile de ocupare a funcţiilor publice, cu respectarea numărului 

total de posturi aprobate şi a normelor legale în vigoare. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Managementul Resurselor Umane şi aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform 

competenţelor. 
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 (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.: 145 

Data: 21.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

      Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- H.C.G.M.B. nr. 224/2002 privind exercitarea de către Consiliul Local Sector 6 a atribuţiilor 

privind bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare, 

contul de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe speciale, 

în condiţiile legii, precum şi organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor publice de interes 

local; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-   H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a 

structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor 

de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 4 din H.G. 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; 

- Referatul Justificare Organigramă cu nr. D/18536/23.09.2014, întocmit de către D.G.A.S.P.C. 

Sector 6; 



145 

 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) şi n) din Legea 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 este mandatat să facă treceri de posturi de la un compartiment la altul, transformări sau 

schimbări de posturi între compartimente, în cazul în care nevoile instituţiei o cer, cu respectarea 

numărului de posturi aprobat. 

 Art. 3. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 va elabora şi va înainta spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local Sector 6, modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

instituţiei. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi D.G.A.S.P.C. Sector 6 vor duce 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.: 146 

Data: 21.10.2014 

 

 

 

*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 H.C.L. Sector 6 nr. 109/2013 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei 

de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de 

Specialitate al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6; 

 Văzând raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al   Sectorului 6; 

 Având în vedere prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 109/2013 privind aprobarea Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6; 

 Ţinând cont de Contractul de Închiriere nr. 5388/14.08.2014; 

 În baza art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică Art. 5 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 109/2013 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 

şi va avea următorul cuprins: „D.A.F.L. Sector 6 are sediul în Municipiul Bucureşti, str. Valea Oltului 

nr. 31-35, etaj. 1, corp A+B, sector 6”. 

 Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 109/2013 rămân neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (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.: 147 

Data: 21.10.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Duşului nr. 22D”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă 

de 250 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Intrarea Duşului nr. 22D”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

31318/6/6 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: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Intrarea Duşului nr. 22D”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 148  

Data: 21.10.2014  
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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. 70B”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren 

în suprafaţă de 525 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. 70B”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

29142/6/9 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: 

 

   Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Drumul Valea Furcii nr. 70B”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 525 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 149  

Data: 21.10.2014  

 

  



152 

 

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 conturilor de execuţie pe trimestrul  3 ale Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti  pe anul 2014 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de Specialitate al 

Direcţiei Economice; 

 În temeiul  art. 49 alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe trimestrul 3 al anului 2014, conform Anexelor nr. 1 şi 2. 

  Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului împrumuturilor externe şi interne pe 

trimestrul 3 al anului 2014, conform Anexei  nr. 3. 

  Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul 3 al 

anului 2014, conform Anexelor nr. 4 şi 5. 

 Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul 3 al anului 2014, conform Anexelor nr. 6 şi 7. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 150 

Data: 21.10.2014 

 

*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 – “Prelungirea Ghencea nr. 38-40”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 3.900,03 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 - 

“Prelungirea Ghencea nr. 38-40”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

30601/6/4 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: 

 

  Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Prelungirea Ghencea nr. 38-40”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.900,03 

m.p., proprietate privată persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 151  

Data: 21.10.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Golcea Vasile nr. 18-20”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren 

în suprafaţă de 600 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Golcea Vasile nr. 18-20”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

30403/6/3 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: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Golcea Vasile nr. 18-20”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 600 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 152  

Data: 21.10.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Moineşti nr. 73”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren 

în suprafaţă de 150 m.p., domeniul privat al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Moineşti nr. 73”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

28079/6/8 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: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Moineşti nr. 73”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 150 m.p., domeniul privat al 

Municipiului Bucureşti. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 153  

Data: 21.10.2014   
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