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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

   PRIMAR GENERAL 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1219 din 30.09.20134 

 

Privind stabilirea coeficientului de indexare a chiriilor pentru spaţii cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

pentru trimestrul IV 2014 

 

 Având în vedere referatul Direcţiei Venituri nr. 10374/12.09.2014; 

 

 În conformitate cu Nota la Anexa nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/20.02.2007 privind 

reglementarea raporturilor contractuale privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 

aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti precum şi abrogarea Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 215/2006 şi a Hotărârii C.G.M.B nr. 248/2006; 

 

 Având în vedere prevederile art.63 alin. 5 lit. d) şi ale art.68 alin. 1 din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Nivelul chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul IV 2014 se va indexa cu 

-0,63% faţă de cel aferent trimestrului III 2014, potrivit anexei care face parte integrantă din 

dispoziţie. 

 

 Art.2 Direcţia Venituri va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii şi va comunica 

Administraţiei Fondului Imobiliar şi tuturor unităţilor care administrează spaţii cu altă destinaţie decât 

aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti coeficientul de 

indexare aferent trimestrului IV 2014. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TOMA TUDOR  
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

Direcţia Generală Economică 

Direcţia Venituri 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA NR. 1219 DIN 30.09.2014 A PRIMARULUI GENERAL PRIVIND 

INDEXAREA CHIRIILOR PENTRU SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE 

LOCUINŢĂ AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, PENTRU TRIMESTRUL IV 

 

 Conform comunicatului de presă al Institutului Naţional de Statistică, coeficientul de indexare a 

chiriilor spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în administrarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul IV 2014 este de -0,63% faţă de nivelul chiriilor 

stabilite în trimestrul III 2014 potrivit următorului calcul : 

-procente - 

 

Număr 

curent 

Indicele preţurilor de consum 

pentru luna Iunie - 2014 faţă de 

Mai - 2014 

Indicele preţurilor de consum 

pentru luna Iulie - 2014 faţă de 

Iunie -2014 

Indicele preţurilor de consum 

pentru luna August - 2014 faţă 

de Iulie -2014 

1. 

 

99,73 99,95 99,69 

 

Se înmulţesc indicii preţurilor de consum şi rezultă coeficientul de indexare a chiriilor : 

 

99,73%x99,95%x99,69%=99,37% – 100% =-0,63% 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

   PRIMAR GENERAL 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.: 1220 din 30.09.2014 

 

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

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

2219/1/29.09/8113/1/29.09.2014; 

 Văzând procesul-verbal al Comisiei de concurs de management la Teatrul Mic nr. PMB -

DMRU 8018/1/24.09.2014; 

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

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

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

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

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

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

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

cultură; 

 

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de management la Teatrul Mic, fiind declarat 

câştigător Planul de management al domnului Dinvale Mişu care a obţinut nota 8.63. 

 

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

cuprinsă între data semnării contractului de management şi 31.12.2017, în condiţiile legii, conform 

Anexei* la prezenta dispoziţie, care face parte integrantă din aceasta. 
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 Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Direcţia 

Generală Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism şi domnul Dinvale Mişu vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti  

pe perioada 04 septembrie 2014 - 03 decembrie 2014 

 

 Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

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

completări prin Legea nr. 673/2002; 

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

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

2014 - 03 decembrie 2014. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 04.09.2014. 

Nr. 183 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind excluderea domnului Tănase Ion Gabriel de la şedinţele Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, precum şi de la lucrările comisiilor de specialitate din care acesta face parte pentru o 

perioadă de două luni 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 28006/G/II/04.07.2014, 

înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 2744/08.07.2014, la Cabinet Secretar General cu nr. 

2697/6/09.07.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2090/09.07.2014; 

 Văzând adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 14250/P/22.08.2014, 

înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1264802/26.08.2014, la Cabinet Secretar 

General cu nr. 3494/6/27 08.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2692/27.08.2014. 

 În aplicarea prevederilor art. 57 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se sancţionează domnul Tănase Ion Gabriel, consilier în cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, cu excluderea de la şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

precum şi de la lucrările comisiilor de specialitate din care acesta face parte, pentru o perioadă de 

două luni. 

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

Bucureşti şi domnul Tănase Ion Gabriel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conf. art. 48 alin. 1 

 

Bucureşti, 04.09.2014. 

Nr. 184 

 

   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. 184/04.09.2014 privind excluderea domnului Tănase Ion Gabriel de la 

şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi de la lucrările comisiilor de 

specialitate din care acesta face parte pentru o perioadă de două luni, pentru următoarele motive: 

 

 Prin adresa nr. 13480/17.09.2014, înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 

3688/17.09.2014, Agenţia Naţională de Integritate solicită eliberarea din funcţie a domnului consilier 

CGMB Tănase Ion Gabriel, în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 176/2010. 

 

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 alegerea comisiei de numărare a voturilor a  

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al Direcţiei Juridic şi Direcţiei Asistenţă 

Tehnică şi Juridică; 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează următorii consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti în Comisia de numărare a voturilor: 

a) Domnul Florescu Dragoş; 

b) Domnul Ţugurel Marius Cristian; 

c) Domnul Georgescu Bogdan Cristian; 

d) Domnul Marin Ştefănel Dan; 

e) Doamna Comănici Ancuţa Sorina. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 04.09.2014. 

Nr. 185 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind schimbarea din funcţia de viceprimar al municipiului Bucureşti a domnului  

Nicolaescu Marcel Octavian, ca urmare a demisiei 

 

 Ţinând cont de demisia domnului Nicolaescu Marcel Octavian din funcţia de viceprimar al 

Municipiului Bucureşti, înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 3432/29.08.2014, la Cabinet 

Secretar General cu nr. 3545bis/6/29.08.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 

2716/29.08.2014; 

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

raportul comun de specialitate al Direcţiei Juridic şi Direcţiei Asistenţă Tehnică şi Juridică; 

 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

domnului Nicolaescu Marcel Octavian, ca urmare a demisiei. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 04.09.2014. 

Nr.186 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

alegerea unui viceprimar al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând cont de demisia domnului Nicolaescu Marcel Octavian din funcţia de viceprimar al 

Municipiului Bucureşti, înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 3432/29.08.2014, la Cabinet 

Secretar General cu nr. 3545bis/6/29.08.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 

2716/29.08.2014; 

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

raportul de specialitate comun al Direcţiei Juridic şi al Direcţiei Asistenţă Tehnică şi Juridică; 

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

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

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

 Având în vedere procesul-verbal al comisiei de numărare a voturilor pentru alegerea unui 

viceprimar al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 57 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările uterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic: Se alege ca viceprimar al Municipiului Bucureşti domnul consilier CGMB Pîrvu 

Cosmin Gabriel. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemanrea conf art. 48 alin. 1 

 

Bucureşti, 04.09.2014 

Nr. 187 
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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. 187/04.09.2014 privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Bucureşti, 

pentru următoarele motive: 

 

 Prin adresa nr. 13481/17.09.2014, înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 

3689/17.09.2014, Agenţia Naţională de Integritate solicită eliberarea din funcţie a domnului consilier 

CGMB Pârvu Cosmin Gabriel, în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 176/2010. 

 

 

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

privind alegerea Comisiei de validare 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

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

ulterioare; 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

 1. Domnul consilier Pieptea Cornel se înlocuieşte cu doamna consilier Comănici Ancuţa 

Sorina; 

 2. Doamna consilier Dinu Maria Mirela se înlocuieşte cu domnul consilier Ţugurel Marius 

Cristian; 

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

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

 Art. III Hotărârile C.G.M.B. nr. 99/30.05.2014, nr. 121/30.06.2014, 122/30.06.2014, 

152/14.07.2014, 162/23.07.2014 se abrogă. 

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

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conf art. 48 alin. 1 

Legea 215/2001 

 

Bucureşti, 04.09.2014 

Nr. 188 
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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. 188/04.09.2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

72/2012 privind alegerea Comisiei de validare, pentru următoarele motive: 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 188/04.09.2014 a fost aprobată în 

cadrul şedinţei ordinare a C.G.M.B. din data de 04.09.2014, neavând raportul direcţiei de 

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea 

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

ulterioare, unde se prevede următoarele: 

 „Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute 

dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de 

raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi 

(4)." 

 De asemenea, menţionăm faptul că deşi în preambulul hotărârii s-a invocat art.4 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, la redactarea proiectului de 

hotărâre nu s-au respectat prevederile art. 4 alin. (2) din O.G. nr. 35/2002, respectiv: 

 „Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri 

constituite potrivit art. 3 alin. (2). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de 

numărul de mandate obţinute de grupul în cauză." 

 În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 188/04.09.2014 a fost adoptată de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei ordinare din data de 04.09.2014, fără 

respectarea normelor imperative ale 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 

 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General  

al Municipiului Bucureşti al domnului Mocioacă Ştefan Alexandru 

 

 Având în vedere adresa Partidului Social Democrat nr. 127/13.08.2014, înregistrată la Cabinet 

Primar General cu nr. 3433/29.08.2014, la Cabinet Secretar General cu nr. 3619/6/03.09.2014 şi la 

Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 2780/03.09.2014, prin care se propune domnul 

Mocioacă Ştefan Alexandru, pentru funcţia de consilier; 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic - Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al domnului Mocioacă Ştefan Alexandru, pe locul rămas vacant în urma încetării 

mandatului domnului Paraschiv Gigel, ca urmare a demisiei. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conf art. 48 alin. 1 

Legea 215/2001 

 

Bucureşti, 04.09.2014 

Nr.189  
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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. 189/04.09.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

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

următoarele motive: 

 Hotărârea a fost adoptată în şedina ordinară din data de 04.09.2014, fără respectarea ordinii 

listei de candidaţi depusă la Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti la alegerile din anul 2012, în 

conformitate cu prevederile alin. (5) teza a ll-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 

pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală, unde se prevede următoarele: 

 „În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri locali/judeţeni aleşi pe liste de candidaţi, 

supleanţii vor ocupa locurile vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, cu condiţia confirmării în 

formă scrisă emise de către conducerea judeţeană a partidului căruia îi aparţine". 

 În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 189/2014 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei ordinare din data de 04.09.2014, fără respectarea normelor 

imperative ale actului mai sus-menţionat. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor  TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General  

al Municipiului Bucureşti al doamnei Peter Alexandrina 

 

 Având în vedere adresa Partidului Social Democrat nr. 127/13.08.2014, înregistrată la Cabinet 

Primar General cu nr. 3433/29.08.2014, la Cabinet Secretar General cu nr. 3619/6/03.09.2014 şi la 

Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 2782/03.09.2014, prin care se propune doamna Peter 

Alexandrina, pentru funcţia de consilier; 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic - Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al doamnei Peter Alexandrina, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului 

domnului Mănăstireanu Vladimir Alexandru, ca urmare a demisiei. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conf art. 48 alin. 1 

Legea 215/2001 

 

Bucureşti, 04.09.2014 

Nr. 190 
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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. 190/04.09.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

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

motive: 

 Hotărârea a fost adoptată în şedina ordinară din data de 04.09.2014, fără respectarea ordinii 

listei de candidaţi depusă la Biroul Electoral ai Municipiului Bucureşti la alegerile din anul 2012, în 

conformitate cu prevederile alin. (5) teza a ll-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 

pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală, unde se prevede următoarele: 

 „În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri locali/judeţeni aleşi pe liste de candidaţi, 

supleanţii vor ocupa locurile vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, cu condiţia confirmării în 

formă scrisă emise de către conducerea judeţeană a partidului căruia îi aparţine". 

 În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 190/2014 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei ordinare din data de 04.09.2014, fără respectarea normelor 

imperative ale actului mai sus-menţionat. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor  TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General  

al Municipiului Bucureşti al doamnei Stănoi Lucia 

 

 Având în vedere adresa Partidului Social Democrat nr. 127/13.08.2014, înregistrată la Cabinet 

Primar General cu nr. 3433/29.08.2014, la Cabinet Secretar General cu nr. 3619/6/03.09.2014 şi la 

Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 2781/03.09.2014, prin care se propune doamna Stănoi 

Lucia, pentru funcţia de consilier; 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic - Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al doamnei Stănoi Lucia, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului doamnei 

Ţapardel Ana Claudia, ca urmare a demisiei. 

 

 Aceasta hotărâre a fost adoptată în şedinţa a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din 

data de 04.09.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conf art. 48 alin. 1 

Legea 215/2001 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr. 191 
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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 Generai al 

Municipiului Bucureşti nr. 191/04.09.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Stănoi Lucia, pentru următoarele motive: 

 Hotărârea a fost adoptată în şedina ordinară din data de 04.09.2014, fără respectarea ordinii 

listei de candidaţi depusă la Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti la alegerile din anul 2012, în 

conformitate cu prevederile alin. (5) teza a ll-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 

pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală, unde se prevede următoarele: 

 „În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri locali/judeţeni aleşi pe liste de candidaţi, 

supleanţii vor ocupa locurile vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, cu condiţia confirmării în 

formă scrisă emise de către conducerea judeţeană a partidului căruia îi aparţine". 

 În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 191/2014 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei ordinare din data de 04.09.2014, fără respectarea normelor 

imperative ale actului mai sus-menţionat. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor  TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Radu (fost Ghiţă) Richard Vicenţiu  

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

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere Hotărârea nr. 142/08.07.2014 a Biroului Naţional de Coordonare al Partidului 

Poporului-Dan Diaconescu, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 2765/6/11.07.2014 şi la 

Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2128/11.07.2014; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului Radu (fost Ghiţă) 

Richard Vicenţiu, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost 

ales şi se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conf art. 48 alin.1 Legea 

215/2001 

 

Bucureşti, 04.09.2014 

Nr.192  
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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. 192/04.09.2014 privind încetarea mandatului de consilier al domnului 

Radu (fost Ghiţă) Richard Vicenţiu şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti, pentru următoarele motive: 

 Hotărârea a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 04.09.2014, neluându-se în considerare faptul că domnul Radu (fost Ghiţă) 

Richard Vicenşiu a depus adresă la Primăria Municipiului Bucureşti în data de 03.09.2014, 

înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 3632/6/03.09.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică cu nr. 2806/03.09.2014, prin care a adus la cunoştinţa Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti că în conformitate cu alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală, începând cu data de 

03.09.2014 s-a declarat independent politic, urmând ca acesta să îşi exercite atribuţiile de ales, în 

calitate de consilier general independent. 

 O.U.G. nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală la 

alin. (1) al articolului unic menţionează următoarele: 

 „(1) Pentru anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) lit. h
^
1) şi art. 15 alin. (2) 

lit. g
^
1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 

primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali şi consilierii judeţeni, precum şi candidaţii 

care au fost declaraţi supleanţi îşi pot exprima în scris şi o singură dată opţiunea cu privire la partidul 

politic, organizaţia minorităţii naţionale din care doresc să facă parte sau să devină independenţi, 

fără ca aleşii locali respectivi să îşi piardă calitatea dobândită în urma alegerilor. 

 În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 192/04.09.2014 a fost adoptată de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei ordinare din data de 04.09.2014, fără 

respectarea actului mai sus-menţionat. 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor  TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Panaitescu Horaţiu  

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

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere Hotărârea nr. 144/08.07.2014 a Biroului Naţional de Coordonare al Partidului 

Poporului-Dan Diaconescu, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 2766/6/11.07.2014 şi la 

Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2130/11.07.2014; 

 În conformitate cu prevederile:  

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

şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului Panaitescu Horaţiu ca 

urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales şi se declară 

vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conf art. 48 alin. 1 

Legea 215/2001 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr. 193 



30 

 

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. 193/04.09.2014 privind încetarea mandatului de consilier al domnului 

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

Bucureşti, pentru următoarele motive: 

 Hotărârea a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 04.09.2014, neluându-se în considerare faptul că domnul Panaitescu Horaţiu a 

depus adresă la Primăria Municipiului Bucureşti în data de 03.09.2014, înregistrată la Cabinet 

Secretar General cu nr. 3634/6/03.09.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 

2804/03.09.2014, prin care a adus la cunoştinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti că în 

conformitate cu alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru 

reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală, începând cu data de 03.09.2014 s-a 

declarat independent politic, urmând ca acesta să îşi exercite atribuţiile de ales, în calitate de 

consilier general independent. 

 O.U.G. nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală la 

alin. (1) al articolului unic menţionează următoarele: 

 „(1) Pentru anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) lit. h
^
1) şi art. 15 alin. (2) 

lit. g
^
1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 

primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali şi consilierii judeţeni, precum şi candidaţii 

care au fost declaraţi supleanţi îşi pot exprima în scris şi o singură dată opţiunea cu privire la partidul 

politic, organizaţia minorităţii naţionale din care doresc să facă parte sau să devină independenţi, 

fără ca aleşii locali respectivi să îşi piardă calitatea dobândită în urma alegerilor. 

 În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 193/04.09.2014 a fost adoptată de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei ordinare din data de 04.09.2014, fără 

respectarea actului mai sus-menţionat. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor  TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Zorkoczy Julia  

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

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere Hotărârea nr. 143/08.07.2014 a Biroului Naţional de Coordonare al Partidului 

Poporului-Dan Diaconescu, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 2764/6/11.07.2014 şi la 

Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2129/11.07.2014; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier al doamnei Zorkoczy Julia, ca 

urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales şi se declară 

vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General ai Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conf art. 48 alin. 1 

Legea 215/2001 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr. 194 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

   Secretar General  

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

 Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al MunicipiulurBucureşti, 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. 194/04.09.2014 privind încetarea mandatului de consilier al doamnei 

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

Bucureşti, pentru următoarele motive: 

 Hotărârea a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 04.09.2014, neluându-se în considerare faptul că doamna Zorkoczy Julia a 

depus adresă la Primăria Municipiului Bucureşti în data de 03.09.2014, înregistrată la Cabinet 

Secretar General cu nr. 3633/6/03.09.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 

2805/03.09.2014, prin care a adus la cunoştinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti că în 

conformitate cu alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru 

reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală, începând cu data de 03.09.2014 s-a 

declarat independent politic, urmând ca aceasta să îşi exercite atribuţiile de ales, în calitate de 

consilier general independent. 

 O.U.G. nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală la 

alin. (1) al articolului unic menţionează următoarele: 

 „(1) Pentru anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) lit. h
^
1) şi art. 15 alin. (2) 

lit. g
^
1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 

primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali şi consilierii judeţeni, precum şi candidaţii 

care au fost declaraţi supleanţi îşi pot exprima în scris şi o singură dată opţiunea cu privire la partidul 

politic, organizaţia minorităţii naţionale din care doresc să facă parte sau să devină independenţi, 

fără ca aleşii locali respectivi să îşi piardă calitatea dobândită în urma alegerilor. 

 În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 194/04.09.2014 a fost adoptată de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei ordinare din data de 04.09.2014, fără 

respectarea actului mai sus-menţionat. 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor  TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul  

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Zamfira Cătălin 

 

 Având în vedere adresa Partidului Poporului Dan Diaconescu nr. 1165/30.07.2014, 

înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 3120/6/30.07.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică cu nr. 2449/30.07.2014, prin care se propune domnul Zamfira Cătălin pentru funcţia de 

consilier; 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic: Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al domnului Zamfira Cătălin, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de 

consilier al domnului Radu ( fost Ghiţă) Richard Vicenţiu. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conf art. 48 alin. 1 Legea 

215/2001 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.195  
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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. 195/04.09.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Zamfira Cătălin, pentru următoarele motive: 

 Hotărârea a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 04.09.2014, având ca obiect validarea mandatului de consilier în cadrul 

C.G.M.B. al domnului Zamfira Cătălin, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de 

consilier al domnului Radu (fost Ghiţă) Richard Vicentiu. 

 Potrivit opiniei prezentate la Hotărârea C.G.M.B. nr. 192/04.09.2014, domnul Radu (fost Ghiţă) 

Richard Vicenţiu a depus adresă la Primăria Municipiului Bucureşti în data de 03.09.2014, 

înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 3632/6/03.09.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică cu nr. 2806/03.09.2014, prin care a adus la cunoştinţa Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti că în conformitate cu alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală, începând cu data de 

03.09.2014 s-a declarat independent politic, urmând ca acesta să îşi exercite atribuţiile de ales, în 

calitate de consilier general independent. 

 O.U.G. nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală la 

alin. (1) al articolului unic menţionează următoarele: 

 „(1) Pentru anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) lit. h
^
1) şi art. 15 alin. (2) 

lit. g
^
1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 

primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali şi consilierii judeţeni, precum şi candidaţii 

care au fost declaraţi supleanţi îşi pot exprima în scris şi o singură dată opţiunea cu privire la partidul 

politic, organizaţia minorităţii naţionale din care doresc să facă parte sau să devină independenţi, 

fără ca aleşii locali respectivi să îşi piardă calitatea dobândită în urma alegerilor.". 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor  TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul  

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Gherghiceanu Florentina 

 

 Având în vedere adresa Partidului Poporului-Dan Diaconescu nr. 1165/30.07.2014, 

înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 3120/6/30.07.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică cu nr. 2449/30.07.2014, prin care se propune doamna Gherghiceanu Florentina, pentru 

funcţia de consilier; 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic: Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al doamnei Gherghiceanu Florentina, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului 

de consilier al doamnei Zorkoczy Julia. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conf art. 48 alin. 1 

Legea 215/2001 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr. 196 



36 

 

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. 196/04.09.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Gherghiceanu Florentina, pentru 

următoarele motive: 

 Hotărârea a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 04.09.2014, având ca obiect validarea mandatului de consilier în cadrul 

C.G.M.B. al doamnei Ghrghiceanu Florentina, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de 

consilier al doamnei Zorkoczy Julia. 

 Potrivit opiniei prezentate la Hotărârea C.G.M.B. nr. 194/04.09.2014, doamna Zorkoczy Julia a 

depus adresă la Primăria Municipiului Bucureşti în data de 03.09.2014, înregistrată la Cabinet 

Secretar General cu nr. 3633/6/03.09.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 

2805/03.09.2014, prin care a adus la cunoştinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti că în 

conformitate cu alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru 

reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală, începând cu data de 03.09.2014 s-a 

declarat independent politic, urmând ca aceasta să îşi exercite atribuţiile de ales, în calitate de 

consilier general independent. 

 O.U.G. nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală la 

alin. (1) al articolului unic menţionează următoarele: 

 „(1) Pentru anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) lit. h
^
1) şi art. 15 alin. (2) 

lit. g
^
1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 

primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali şi consilierii judeţeni, precum şi candidaţii 

care au fost declaraţi supleanţi îşi pot exprima în scris şi o singură dată opţiunea cu privire la partidul 

politic, organizaţia minorităţii naţionale din care doresc să facă parte sau să devină independenţi, 

fără ca aleşii locali respectivi să îşi piardă calitatea dobândită în urma alegerilor.". 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor  TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul  

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Vasile Livia Cristina 

 

 Având în vedere adresa Partidului Poporului-Dan Diaconescu nr. 1165/30.07.2014, 

înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 3120/6/30.07.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică cu nr. 2449/30.07.2014, prin care se propune doamna Vasile Livia Cristina, pentru funcţia 

de consilier; 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic: Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti al doamnei Vasile Livia Cristina, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de 

consilier al domnului Panaitescu Horaţiu. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conf art. 48 alin. 1 

Legea 215/2001 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.197  
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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. 197/04.09.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Vasile Livia Cristina, pentru următoarele 

motive: 

 Hotărârea a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 04.09.2014, având ca obiect validarea mandatului de consilier în cadrul 

C.G.M.B. al doamnei Vasile Livia Cristina, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de 

consilier al domnului Panaitescu Horaţiu. 

 Potrivit opiniei prezentate la Hotărârea C.G.M.B. nr. 193/04.09.2014, domnul Panaitescu 

Horaţiu a depus adresă la Primăria Municipiului Bucureşti în data de 03.09.2014, înregistrată la 

Cabinet Secretar General cu nr. 3634/6/03.09.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 

2804/03.09.2014, prin care a adus la cunoştinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti că în 

conformitate cu alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru 

reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală, începând cu data de 03.09.2014 s-a 

declarat independent politic, urmând ca acesta să îşi exercite atribuţiile de ales, în calitate de 

consilier general independent. 

 O.U.G. nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală la 

alin. (1) al articolului unic menţionează următoarele: 

 „(1) Pentru anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) lit. h
^
1) şi art. 15 alin. (2) 

lit. g
^
1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 

primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali şi consilierii judeţeni, precum şi candidaţii 

care au fost declaraţi supleanţi îşi pot exprima în scris şi o singură dată opţiunea cu privire la partidul 

politic, organizaţia minorităţii naţionale din care doresc să facă parte sau să devină independenţi, 

fără ca aleşii locali respectivi să îşi piardă calitatea dobândită în urma alegerilor". 

 

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 modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 1/2014 referitoare la repartizarea pe sectoarele 

Municipiului Bucureşti a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau 

de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor şi pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2014 

 

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

Municipiului Bucureşti; în conformitate cu prevederile: 

- Art. 32 şi art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (2) şi art. 81 din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.l Se modifică art. 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 1/2014, care va avea următorul cuprins: 

 „Din sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

sectoarelor, se repartizează în anul 2014 suma de 92.490,00 mii lei, pentru achitarea arieratelor 

provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură 

care necesită cofinanţare locală, astfel:
 

 Sectorul 1: 1.000 mii iei; 

 Sectorul 2: 19.490 mii iei; 

 Sectorul 3: 20.000 mii lei;   

 Sectorul 4: 19.000 mii lei;   

 Sectorul 5:  20.000 mii lei;   

 Sectorul 6: 13.000 mii lei."  

 Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 1/2014 rămân în vigoare. 

 Art.lll Hotărârea C.G.M.B. nr. 89/29.04.2014 se abrogă. 

http://art.ll/
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 Art.IV Prezenta hotărâre se comunică Directorului Direcţiei Finanţelor Publice a Municipiului 

Bucureşti, Prefectului Municipiului Bucureşti şi Consiliilor Locale ale Sectoarelor Municipiului 

Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conf art. 48 alin. 1 

Legea 215/2001 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr. 198 

http://art.iv/
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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. 198/04.09.2014 privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 1/2014 referitoare la 

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

venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

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

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

cofinanţare locală pe anul 2014, pentru următoarele motive: 

 Hotărârea Consiliului General ai Municipiului Bucureşti nr. 198/04.09.2014 a fost aprobată în 

cadrul şedinţei ordinare a C.G.M.B. din data de 04.09.2014, neavând raportul direcţiei de 

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea 

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

ulterioare, unde se prevede următoarele: 

 „Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute 

dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de 

raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (4)”  

 De asemenea, proiectul de hotărâre a fost adoptat în şedinţa ordinară din data de 04.09.2014 

având ca scop modificarea Hotărârii C.G.M.B nr. 1/2014. 

 Prin modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 1/2014, autoritatea deliberativă a diminuat sumele 

repartizate deja prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 1/30.01.2014 la sectorul 1 şi sectorul 6, urmând ca prin 

diminuarea acestora, sumele să fie repartizate sectoarelor 2 şi 4; modificarea a fost făcută fără a se 

lua în calcul atât intrarea în vigoare a hotărârii de la momentul comunicării, potrivit art. 48 alin. (2) 

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

completările ulterioare cât şi producerea efectelor juridice ale acesteia. 

 Hotărârea C.G.M.B. nr. 1/2014 a fost iniţiată de către Primarul General al Municipiului 

Bucureşti în calitatea sa de ordonator principal de credite, prin direcţia de specialitate, respectiv 

Direcţia Generală Economică - Direcţia Buget. 

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 21 alin. (2): 
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 „Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt primarii unităţilor administrativ-

teritoriale, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti şi 

preşedinţii consiliilor judeţene." 

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

modificările şi completările ulterioare, la art. 63 alin. (1) lit. c) coroborat cu alin. (4) lit. a), stipulează 

că primarul îndeplineşte în exercitarea atribuţiei referitoare la bugetul local funcţia de ordonator 

principal de credite. 

 De subliniat faptul că hotărârea de bază a fost adoptată în 30.01.2014 cu respectarea 

normelor legale în materia finanţelor, modificarea nerespectând aceste condiţii impuse de lege. 

 Totodată, este important de reţinut faptul că deşi în preambulul hotărârii s-a invocat Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, la 

redactarea proiectului de hotărâre nu s-a avut în vedere prevederile Legii nr. 24/2000, respectiv: 

 Potrivit art. 47 capitol denumit „articolul, elementul structural de bază al părţii dispozitive", alin. 

(1) şi alin. (4): 

 „(1) Elementul structural de bază al părţii dispozitive îl constituie articolul ……..” 

 „(4) în cazul actelor normative care au ca obiect modificări sau completări ale altor acte 

normative, articolele se numerotează cu cifre romane, păstrându-se numerotarea cu cifre arabe 

pentru textele modificate sau completate." 

 În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 198/04.09.2014 a fost adoptată de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei ordinare din data de 04.09.2014, fără 

respectarea normelor imperative ale 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 

privind constituirea Comisiei de selecţie formată din 5 membri, specialişti în recrutarea resurselor 

umane, pentru a întreprinde demersurile legale şi administrative în vederea organizării procedurii de 

evaluare/selecţie prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie al regiilor 

autonome de interes local ale Municipiului Bucureşti şi la societăţile comerciale la care 

municipalitatea este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, după caz 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu 

prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (9) şi art. 45 alin. (1) şi 

alin (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 (1) Se constituie Comisia de selecţie formată din 5 membri, specialişti în recrutarea 

resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale şi administrative în vederea organizării 

procedurii de evaluare/selecţie prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie al 

regiilor autonome de interes local ale Municipiului Bucureşti şi la societăţile comerciale la care 

municipalitatea este acţionar unic, majoritar sau la cere deţine controlul, după caz. 

 (2) Membrii comisiei de selecţie sunt prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 (3) Secretariatul comisiei de selecţie va fi asigurat de către Direcţia Managementul Resurselor 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General ai Municipiului Bucureşti. 

Art.2 Comisia prevăzută la art.1 se va întruni în termen de maxim 3 zile de la intrarea în 

vigoare a prezentei hotărâri, în vederea demarării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de 

Administraţie la Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice şi Regia Autonomă de Transport 

Bucureşti. 
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Art.3 Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice va fi 

format din 7 persoane, dintre care 6 selectate de Comisia prevăzută la art.1 şi un reprezentant al 

Ministerului Finanţelor Publice. 

Art.4 Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Bucureşti va fi format din 7 

persoane, dintre care 6 selectate de Comisia prevăzută la art.1 şi un reprezentant al Ministerului 

Finanţelor Publice. 

Art.5 Prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 90/29.04.2014 şi Hotărârii C.G.M.B. nr. 

167/23.07.2014 se abrogă. 

Art.6 Primarul General al Municipiului Bucureşti, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Transporturi, 

Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Regia Autonomă de 

Distribuţie a Energiei Termice, Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi Comisia prevăzută la art.1 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conf art. 48 alin .1 

Legea 215/2001 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr. 199 

 

Anexă la H.C.G.M.B. nr. 199/04.09.2014 

 

 

1.Svoronov Diana  

2.lfrim Monica 

3.Dobre Violeta  

4.Mincă Lucian  

5.Mihalache Eugen 
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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. 199/04.09.2014 privind constituirea Comisiei de selecţie formată din 5 

membri, specialişti în recrutarea resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale şi 

administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecţie prealabilă pentru numirea 

membrilor Consiliului de Administraţie al regiilor autonome de interes local ale Municipiului Bucureşti 

şi la societăţile comerciale la care municipalitatea este acţionar unic, majoritar sau la care deţine 

controlul, după caz, pentru următoarele motive: 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 199/04.09.2014 a fost aprobată în 

cadrul şedinţei ordinare a C.G.M.B. din data de 04.09.2014, neavând raportul direcţiei de 

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea 

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

ulterioare, unde se prevede următoarele: 

 „Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute 

dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de 

raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi 

(4)." 

 De asemenea, menţionăm faptul că deşi în preambulul hotărârii s-a invocat Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, la redactarea proiectului de hotărâre nu s-au respectat 

prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cap. II „Administrarea şi conducerea regiilor autonome", Secţiunea 

1, Consiliul de administraţie, art. 5, respectiv: 

 „Art.5 

 (1) Regia autonomă este administrată de un consiliu de administraţie, format din 5-7 

persoane. 

 (2) Consiliul de administraţie este constituit din: 

a) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice şi cu experienţă în 

domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani de la data obţinerii 

diplomei de studii superioare; 
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b) un reprezentant al autorităţii tutelare, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al 

regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome; 

c) 3-5 persoane cu experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi 

comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din 

sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor 

categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice. 

(3) Membrii consiliului de administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară şi de Ministerul 

Finanţelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii. 

(4) Desemnarea membrilor consiliului de administraţie, inclusiv a reprezentanţilor autorităţii publice 

tutelare şi ai Ministerului Finanţelor Publice, va fi făcută în baza unei evaluări/selecţii prealabile 

efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare şi al Ministerului Finanţelor 

Publice, formată din specialişti în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară poate 

decide ca această comisie de selecţie să fie asistată sau ca selecţia să fie efectuată de un expert 

independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui 

servicii sunt contractate în condiţiile legii. 

(5) Criteriile de selecţie a administratorilor sunt stabilite de comisia sau, după caz, expertul 

independent prevăzut la alin. (4), cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii 

regiei autonome. 

(6) Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică în două ziare 

economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. 

Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a 

acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi 

transparenţei. 

(7) Lista membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a consiliului de supraveghere este 

publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice pe întreaga durată a mandatului acestora." 

 În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 199/04.09.2014 a fost adoptată de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei ordinare din data de 04.09.2014, fără 

respectarea normelor imperative ale 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 

privind revocarea membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Bucureşti 

şi numirea unui Consiliu de Administraţie interimar 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanta corporativă a întreprinderilor publice şi ale Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea 

unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând cont de Hotărârea C.G.M.B. nr. 96/2013 privind numirea membrilor în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome de Transport Bucureşti, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. 

202/2013. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) şi art. 45 alin. (1) şi alin (5) 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 revocă membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport 

Bucureşti. 

 Art.2 Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Bucureşti va fi alcătuit, până 

la data numirii Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, din şase persoane, 

respectiv: 

1. Radu Dumitru 

2. Macovei Dorel 

3. Alexandrescu Anca 

4. Claudiu Ştefan Leonida Adam 

5. Popescu Marin 

6. Pârvuţ Ovidiu 

Art.3 Comisia de selecţie constituită va demara de urgenţă procedura pentru a întreprinde 

toate demersurile legale şi administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecţie 
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prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport 

Bucureşti potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 

corporativă a întreprinderilor publice. 

Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 91/29.04.2014 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 168/23.07.2014 se 

abrogă. 

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

Bucureşti, persoanele menţionate la art. 2 şi 3 şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conf art. 48 alin. 1 

Legea 215/2001 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr. 200 
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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 ai 

Municipiului Bucureşti nr. 200/04.09.2014 privind revocarea membrilor în Consiliul de Administraţie 

al Regiei Autonome de Transport Bucureşti şi numirea unui Consiliu de Administraţie interimar, 

pentru următoarele motive: 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 200/04.09.2014 a fost aprobată în 

cadrul şedinţei ordinare a C.G.M.B. din data de 04.09.2014, neavând raportul direcţiei de 

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea 

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

ulterioare, unde se prevede următoarele: 

 ,,Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute 

dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de 

raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi 

(4)." 

 De asemenea, menţionăm faptul că deşi în preambulul hotărârii s-a invocat Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, la redactarea proiectului de hotărâre nu s-au respectat 

prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cap. II „Administrarea şi conducerea regiilor autonome", Secţiunea 

1, Consiliul de administraţie, art. 5, respectiv: 

 „Art. 5 

(1) Regia autonomă este administrată de un consiliu de administraţie, format din 5-7 persoane. 

(2) Consiliul de administraţie este constituit din: 

a) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice şi cu experienţă în 

domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani de la data obţinerii 

diplomei de studii superioare; 

b) un reprezentant al autorităţii tutelare, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al 

regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome; 

c) 3-5 persoane cu experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi 

comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din 
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sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor 

categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice. 

 (3) Membrii consiliului de administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară şi de 

Ministerul Finanţelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii. 

 (4) Desemnarea membrilor consiliului de administraţie, inclusiv a reprezentanţilor autorităţii 

publice tutelare şi ai Ministerului Finanţelor Publice, va fi făcută în baza unei evaluări/selecţii 

prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare şi al Ministerului 

Finanţelor Publice, formată din specialişti în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică 

tutelară poate decide ca această comisie de selecţie să fie asistată sau ca selecţia să fie efectuată 

de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, 

ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii. 

 (5) Criteriile de selecţie a administratorilor sunt stabilite de comisia sau, după caz, expertul 

independent prevăzut la alin. (4), cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii 

regiei autonome. 

 (6) Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică în două ziare 

economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. 

Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a 

acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi 

transparenţei. 

 (7) Lista membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a consiliului de supraveghere 

este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice pe întreaga durată a mandatului 

acestora." 

 În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 200/04.09.2014 a fost adoptată de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei ordinare din data de 04.09.2014, fără 

respectarea normelor imperative ale 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 

privind revocarea membrilor în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a 

Energiei Termice şi numirea unui Consiliu de Administraţie Interimar 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile:  

-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi 

comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând cont de Hotărârea C.G.M.B. nr. 97/2013 privind numirea membrilor în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice, modificată prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 201/2013 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 253/2013; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) şi art. 45 alin. (1) şi alin (5) 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 revocă membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a 

Energiei Termice. 

 Art.2 Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice va fi 

alcătuit, până la data numirii Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, din 

şase persoane, respectiv: 

1. Timnea Valentin; 

2. Amzar Gheorghe; 

3. Seremeta Robert; 

1. Berevoianu Costin; 

2. Costăchie Silviu; 

3.   Gherghiceanu Stelian; 



52 

 

 Art.3 Comisia de selecţie constituită va demara de urgenţă procedura pentru a întreprinde 

toate demersurile legale şi administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecţie 

prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a 

Energiei Termice potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. 

 Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 92/29.04.2014 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 169/23.07.2014 se 

abrogă. 

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

Bucureşti, persoanele menţionate la art. 2 şi 3 şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conf art. 48 alin. 1 

Legea 215/2001 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.201  
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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. 201/04.09.2014 privind revocarea membrilor în Consiliul de Administraţie 

al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice şi numirea unui Consiliu de Administraţie 

interimar, pentru următoarele motive: 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 201/04.09.2014 a fost aprobată în 

cadrul şedinţei ordinare a C.G.M.B. din data de 04.09.2014, neavând raportul direcţiei de 

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea 

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

ulterioare, unde se prevede următoarele: 

 „Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute 

dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de 

raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi 

(4)." 

 De asemenea, menţionăm faptul că deşi în preambulul hotărârii s-a invocat Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, la redactarea proiectului de hotărâre nu s-au respectat 

prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cap. II „Administrarea şi conducerea regiilor autonome", Secţiunea 

1, Consiliul de administraţie, art. 5, respectiv: 

 „Art.5 

 (1)Regia autonomă este administrată de un consiliu de administraţie, format din 5-7 persoane. 

 (2) Consiliul de administraţie este constituit din: 

a) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice şi cu experienţă 

în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani de la data obţinerii 

diplomei de studii superioare; 

b) un reprezentant al autorităţii tutelare, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al 

regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome  

c)  3-5 persoane cu experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi 

comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale 
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din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al 

altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice. 

 (3) Membrii consiliului de administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară şi de 

Ministerul Finanţelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii. 

 (4) Desemnarea membrilor consiliului de administraţie, inclusiv a reprezentanţilor autorităţii 

publice tutelare şi ai Ministerului Finanţelor Publice, va fi făcută în baza unei evaluări/selecţii 

prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare şi al Ministerului 

Finanţelor Publice, formată din specialişti în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică 

tutelară poate decide ca această comisie de selecţie să fie asistată sau ca selecţia să fie efectuată 

de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, 

ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii. 

 (5) Criteriile de selecţie a administratorilor sunt stabilite de comisia sau, după caz, expertul 

independent prevăzut la alin. (4), cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii 

regiei autonome. 

 (6) Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică în două ziare 

economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. 

Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a 

acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi 

transparenţei. 

 (7) Lista membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a consiliului de supraveghere 

este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice pe întreaga durată a mandatului 

acestora." 

 În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 201/04.09.2014 a fost adoptată de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei ordinare din data de 04.09.2014, fără 

respectarea normelor imperative ale 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 

privind asigurarea serviciului de salubrizare şi deszăpezire de către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe raza sectorului 5 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de 

salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se asigură serviciul de salubrizare şi deszăpezire de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe raza sectorului 5. 

 Art.2 Direcţiile din aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi 

Consiliul Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conf art. 48 alin. 1 

Legea 215/2001 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr. 202 

 

 



56 

 

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. 202/04.09.2014 privind asigurarea serviciului de salubrizare şi deszăpezire 

de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe 

raza sectorului 5, pentru următoarele motive: 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 202/04.09.2014 a fost aprobată în 

cadrul şedinţei ordinare a C.G.M.B. din data de 04.09.2014, neavând raportul direcţiei de 

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea 

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

ulterioare, unde se prevede următoarele: 

 „Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute 

dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de 

raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi 

(4)." 

 În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 202/04.09.2014 a fost adoptată de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei ordinare din data de 04.09.2014, fără 

respectarea actului mai sus-menţionat. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor  TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea denumirii de Aleea Carol al ll-lea în Parcul Herăstrău Sector 1 
 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se atribuie denumirea de Aleea Carol al ll-lea pentru o alee situată în Bucureşti, Parcul 

Herăstrău, Sector 1. 

 Art.2 Aleea menţionată la art. 1 se identifică potrivit planului anexă care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituţii: Direcţia Generală de Evidenţă 

a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, Primăriei Sector 5, Administraţiei Domeniului Public Sector 

5, Compania Naţională Poşta Română S.A., Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti şi Administraţia Străzilor. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conf art. 48 alin. 1 

Legea 215/2001 
 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.203  
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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. 203/04.09.2014 privind atribuirea denumirii de Aleea Carol al II - lea în 

Parcul Herăstrău, sector 1, pentru următoarele motive : 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 203/04.09.2014 a fost aprobată în 

cadrul şedinţei ordinare a C.G.M.B. din data de 04.09.2014, neavând raportul direcţiei de 

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea 

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

ulterioare, unde se prevede următoarele: 

 „Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute 

dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de 

raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi 

(4)." 

 În consecinţă, hotărârea nr. 203/04.09.2014 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei ordinare din data de 04.09.2014, fără respectarea normelor 

imperative ale actului mai sus-menţionat. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor  TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr.164/23.07.2014, a Hotărârii C.G.M.B. nr. 144/14.07.2014 şi 

a Hotărârii C.G.M.B. nr. 128/30.06.2014 

 

 Ţinând cont de cererile de chemare în judecată a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

înaintate Tribunalului Bucureşti, Secţia Contencios Administrativ - Fiscal de către Instituţia 

Prefectului Municipiului Bucureşti, acţiuni comunicate Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi 

înregistrate la Cabinet Secretar General cu nr. 3405/6/21.08.2014, nr. 3046/6/24.07.2014, respectiv 

nr. 2881/6/17.07.2014, la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2649/21.08.2014, nr. 

2369/25.07.2014, respectiv nr. 2221/17.07.2014 şi sub nr. 2800/22.08.2014, nr. 2527/25.07.2014, 

respectiv nr. 2432/17.07.2014 ia Direcţia Administraţie Publică; 

 Văzând plângerile prealabile ale domnului Darabont Dan Alexandru înregistrate la Cabinet 

Secretar General cu nr. 3045/6/24.07.2014 şi nr. 3332/6/14.08.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică 

şi Juridică cu nr. 2394/25.07.2014 şi nr. 2602/18.08.2014 formulate în conformitate cu prevederile 

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin care solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 128/30.06.2014, a Hotărârii C.G.M.B. 

nr. 144/14.07.2014 şi a Hotărârii CG.M.B. nr. 164/23.07.2014, toate aceste hotărâri privind 

schimbarea din funcţia de viceprimar al municipiului Bucureşti a domnului Darabont Dan Alexandru. 

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

raportul de specialitate comun al Direcţiei Juridic şi al Direcţiei Asistenţă Tehnică şi Juridică; 

 În temeiul prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 164/23.07.2014, privind schimbarea din funcţia de 

viceprimar al municipiului Bucureşti a domnului Darabont Dan Alexandru. 

 Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 144/14.07.2014, privind schimbarea din funcţia de 

viceprimar al municipiului Bucureşti a domnului Darabont Dan Alexandru. 

 Art.3 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 128/30.06.2014 privind schimbarea din funcţia de 

viceprimar al municipiului Bucureşti a domnului Darabont Dan Alexandru. 

 Art.4 Orice prevedere contrară prezentei se abrogă. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr. 204 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 170/23.07.2014, a Hotărârii C.G.M.B.nr.157/23.07.2014, a 

Hotărârii C.G.M.B. nr. 142/14.07.2014 şi a Hotărârii C.G.M.B.nr. 123/30.06.2014 

 

 Ţinând cont de adresele Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. S.M./12.231; 12.232; 

12.233/P/17.07.2014,nr. S.M./12.816/P/24.07.2014 şi nr. 13.528/P/21.08.2014, înregistrate la 

Cabinet Secretar General cu nr. 2881/6/17.07.2014, nr. 3046/6/24.07.2014 şi nr. 3405/6/21.08.2014 

şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2221/17.07.2014, nr. 2369/24.07.2014 şi nr. 

2649/21.08.2014, prin care ne-a făcut cunoscut că a înaintat la Tribunalul Bucureşti, Secţia a ll-a 

Contencios Administrativ şi Fiscal, cereri de chemare în judecată a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în vederea anulării Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.121-131/30.06.2014, nr. 138-152/14.07.2014 şi nr. 153-182/23.07.2014; 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al Direcţiei Juridic şi Direcţiei Asistenţă 

Tehnică şi Juridică; 

 În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 170/23.07.2014 privind validarea mandatului de 

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Scarlat Horia. 

 Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 157/23.07.2014 privind revocarea Hotărârilor 

C.G.M.B. nr. 142/14.07.2014 şi nr. 123/30.06.2014. 

 Art.3 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 142/14.07.2014 privind validarea mandatului de 

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Scarlat Horia şi 

revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 123/30.06.2014. 

 Art.4 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 123/30.06.2014 privind validarea mandatului de 

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Scarlat Horia. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr. 205 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 171/23.07.2014, a Hotărârii C.G.M.B.nr.156/23.07.2014, 

a Hotărârii C.G.M.B. nr. 146/14.07.2014 şi a Hotărârii C.G.M.B. nr.127/30.06.2014 

 

 Ţinând cont de adresele Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. S.M./12.231; 12.232; 

12.233/P/17.07.2014, nr. S.M./12.816/P/24.07.2014 şi nr. 13.528/P/21.08.2014, înregistrate la 

Cabinet Secretar General cu nr. 2881/6/17.07.2014, nr. 3046/6/24.07.2014 şi nr. 3405/6/21.08.2014 

şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2221/17.07.2014, nr. 2369/24.07.2014 şi nr. 

2649/21.06.2014, prin care ne-a făcut cunoscut că a înaintat la Tribunalul Bucureşti, Secţia a ll-a 

Contencios Administrativ şi Fiscal, cereri de chemare în judecată a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în vederea anulării Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

121-131/30.06.2014, nr. 138-152/14.07.2014 şi nr.153-182/23.07.2014; 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al Direcţiei Juridic şi Direcţiei Asistenţă 

Tehnică şi Juridică; 

 În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 171/23.07.2014 privind validarea mandatului de 

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Tănase Antonel şi 

revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 127/30.06.2014. 

 Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 156/23.07.2014 privind revocarea Hotărârilor 

C.G.M.B. nr. 146/14.07.2014 şi nr. 127/30.06.2014. 

 Art.3 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 146/14.07.2014 privind validarea mandatului de 

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Tănase Antonel şi 

revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 127/30.06.2014. 

 Art.4 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 127/30.06.2014 privind validarea mandatului de 

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Tănase Antonel. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr. 206 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 181/23.07.2014, a Hotărârii C.G.M.B. nr. 140/14.07.2014 şi 

a Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/30.06.2014 

 

 Ţinând cont de adresele Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. S.M./12.231; 12.232; 

12.233/P/17.07.2014, nr. S.M./12.816/P/24.07.2014 şi nr. 13.528/P/21.08.2014, înregistrate la 

Cabinet Secretar General cu nr. 2881/6/17.07.2014, nr. 3046/6/24.07.2014 şi nr. 3405/6/21.08.2014 

şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2221/17.07.2014, nr. 2369/24.07.2014 şi nr. 

2649/21.08.2014, prin care ne-a făcut cunoscut că a înaintat la Tribunalul Bucureşti, Secţia a ll-a 

Contencios Administrativ şi Fiscal, cereri de chemare în judecată a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în vederea anulării Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

132-133/30.06.2014, nr. 138-152/14.07.2014 şi nr.153-182/23.07.2014; 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al Direcţiei Juridic şi Direcţiei Asistenţă 

Tehnică şi Juridică; 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 181/23.07.2014.  

 Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 140/14.07.2014.  

 Art.3 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 132/30.06.2014.  

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.207  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 182/23.07.2014, a Hotărârii C.G.M.B. nr. 141/14.07.2014 şi 

a Hotărârii C.G.M.B. nr. 133/30.06.2014 

 

 Ţinând cont de adresele Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. S.M./12.231; 12.232; 

12.233/P/17.07.2014, nr. S.M./12.816/P/24.07.2014 şi nr. 13.528/P/21.08.2014, înregistrate la 

Cabinet Secretar General cu nr. 2881/6/17.07.2014, nr. 3046/6/24.07.2014 şi nr. 3405/6/21.08.2014 

şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2221/17.07.2014, nr. 2369/24.07.2014 şi nr. 

2649/21.08.2014, prin care ne-a făcut cunoscut că a înaintat la Tribunalul Bucureşti, Secţia a ll-a 

Contencios Administrativ şi Fiscal, cereri de chemare în judecată a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în vederea anulării Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

132-133/30.06.2014, nr. 138-152/14.07.2014 şi nr.153-182/23.07.2014; 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al Direcţiei Juridic şi Direcţiei Asistenţă 

Tehnică şi Juridică; 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 182/23.07.2014.  

 Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 141/14.07.2014. 

 Art.3 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 133/30.06.2014.  

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.208  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 130/30.06.2014, a Hotărârii C.G.M.B. nr. 149/14.07.2014 şi 

a Hotărârii C.G.M.B. nr. 166/23.07.2014 

 

 Ţinând cont de adresele Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. S.M./12.231; 12.232; 

12.233/P/17.07.2014, nr. S.M./12.816/P/24.07.2014 şi nr. 13.528/P/21.08.2014, înregistrate la 

Cabinet Secretar General cu nr. 2881/6/17.07.2014, nr. 3046/6/24.07.2014 şi nr. 3405/6/21.08.2014 

şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2221/17.07.2014, nr. 2369/24.07.2014 şi nr. 

2649/21.08.2014, prin care ne-a făcut cunoscut că a înaintat la Tribunalul Bucureşti, Secţia a ll-a 

Contencios Administrativ şi Fiscal, cereri de chemare în judecată a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în vederea anulării Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.121-131/30.06.2014, nr. 138-152/14.07.2014 şi nr. 153-182/23.07.2014; 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al Direcţiei Juridic şi Direcţiei Asistenţă 

Tehnică şi Juridică; 

 În temeiul prevederilor art. 57 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 130/30.06.2014.  

 Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 149/14.07.2014.  

 Art.3 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 166/23.07.2014.  

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.209  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 131/30.06.2014, a Hotărârii C.G.M.B. nr. 150/14.07.2014 şi 

a Hotărârii C.G.M.B. nr. 165/23.07.2014 

 

 Ţinând cont de adresele Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. S.M./12.231; 12.232; 

12.233/P/17.07.2014, nr. S.M./12.816/P/24.07.2014 şi nr. 13.528/P/21.08.2014, înregistrate la 

Cabinet Secretar General cu nr. 2881/6/17.07.2014, nr. 3046/6/24.07.2014 şi nr. 3405/6/21.08.2014 

şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2221/17.07.2014, nr. 2369/24.07.2014 şi nr. 

2649/21.08.2014, prin care ne-a făcut cunoscut că a înaintat la Tribunalul Bucureşti, Secţia a ll-a 

Contencios Administrativ şi Fiscal, cereri de chemare în judecată a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în vederea anulării Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.121-131/30.06.2014, nr. 138-152/14.07.2014 şi nr. 153-182/23.07.2014; 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al Direcţiei Juridic şi Direcţiei Asistenţă 

Tehnică şi Juridică; 

 În temeiul prevederilor art. 57 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 131/30.06.2014.  

 Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 150/14.07.2014.  

 Art.3 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 165/23.07.2014.  

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr. 210 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 161/23.07.2014, a Hotărârii C.G.M.B. nr. 145/14.07.2014 şi 

a Hotărârii C.G.M.B. nr. 126/30.06.2014 

 

 Ţinând cont de adresele Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. S.M./12.231; 12.232; 

12.233/P/17.07.2014, nr. S.M./12.816/P/24.07.2014 şi nr. 13.528/P/21.08.2014, înregistrate la 

Cabinet Secretar General cu nr. 2881/6/17.07.2014, nr. 3046/6/24.07.2014 şi nr. 3405/6/21.08.2014 

şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2221/17.07.2014, nr. 2369/24.07.2014 şi nr. 

2649/21.08.2014, prin care ne-a făcut cunoscut că a înaintat la Tribunalul Bucureşti, Secţia a ll-a 

Contencios Administrativ şi Fiscal, cereri de chemare în judecată a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în vederea anulării Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.121-131/30.06.2014, nr. 138-152/14.07.2014 şi nr. 153-182/23.07.2014; 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al Direcţiei Juridic şi Direcţiei Asistenţă 

Tehnică şi Juridică; 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 161/23.07.2014.  

 Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 145/14.07.2014.  

 Art.3 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 126/30.06.2014.  

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr. 211 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 70/29.04.2014 şi aprobarea includerii în Bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2014 a sumelor aprobate de Guvernul României pentru 

implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului Bucureşti 

precum şi modificări în structura bugetului pe anul 2014 al unor instituţii de interes local 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget; 

 Conform adresei Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. SM 12231-12233/17.07.2014, 

prin care este contestată procedura de adoptarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 70/29.04.2014; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. (2) 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 abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr. 70/29.04.2014. 

 Art.2 Se aprobă includerea în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 a sumelor 

aprobate de Guvernul României pentru implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona 

centrală a Municipiului Bucureşti precum şi modificări în structura bugetului pe anul 2014 al unor 

instituţii de interes local, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Se aprobă includerea modificărilor din anexa* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre în anexele la H.C.G.M.B. nr. 32 şi nr. 47 din 2014 de aprobare a Bugetului propriu al 

Municipiului Bucureşti, buget iniţial, pe anul 2014. 

 Art.4 Se aprobă vărsămintele din secţiunea de funcţionare din bugetul local pentru finanţarea 

secţiunii de dezvoltare conform anexei 1.1.1. la H.C.G.M.B. nr. 32 şi nr. 47 din 2014 de aprobare a 

Bugetului propriu al Municipiului Bucureşti, pe anul 2014 cu modificările din prezenta hotărâre. 

 Art.5 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti rămân în vigoare. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr. 212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa se poate consulta pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 98/29.04.2014 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenţi „Proiectului privind implementarea sistemului de transport cu bicicleta în zona centrală a 

Municipiului Bucureşti" 

 

 Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr.S.M./8519; 

8244;10401/P/31.07.2014 în care se menţionează că H.C.G.M.B. nr. 98/29.04.2014 este atacată şi 

este suspendată de drept; 

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

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

Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Cap. III, secţiunea a 3-a, art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi „Proiectului privind implementarea 

sistemului de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului Bucureşti", conform anexei* care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

alte fonduri destinate îmbunătăţirii mobilităţii şi condiţiilor de mediu. 

 Art.3 Lăţimea pistelor de biciclete să respecte standardele europene actuale şi să respecte 

totodată şi proiectarea şi execuţia la standarde europene. 

 Art.4 Se împuterniceşte Primarul General în calitate de reprezentant legal al Municipiului 

Bucureşti, sau o persoana delegată de Primarul General, de a semna, în numele şi pentru Municipiul 

Bucureşti, toate documentele necesare finanţării şi implementării proiectului. 

 Art.5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 98/29.04.2014 se abrogă. 

 Art.6 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti rămân în vigoare. 
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 Art.7 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr. 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa se poate consulta pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 73/29.04.2014 şi aprobarea actualizării principalilor 

indicatori tehnico-economici, precum şi actualizarea devizelor generale aferente Studiului de 

fezabilitate revizuit, pentru Etapa 1 a proiectului „Finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea 

principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul 

Bucureşti" 

 

 Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. SM/8.519; 8244; 

10401/P/31.07.2014 înregistrată la Cabinet Secretar Generai cu nr. 3131/6/31.07.2014 şi la Direcţia 

Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2459/31.07.2014 privind suspendarea de drept a Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 73/29.04.2014; 

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

raportul de specialitate comun al Direcţiei Utilităţi Publice - Serviciul UIP Glina 2 şi Direcţiei Buget; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În scopul îndeplinirii angajamentelor asumate de România ca urmare a aderării la Uniunea 

Europenă, în special a celor din sectorul apă şi apă uzată, respectiv pentru îndeplinirea conformării 

cu acquis-ul comunitar pentru colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate -până în 2015; 

 În baza prevederilor Memorandumului de Finanţare aferent Măsurii ISPA nr. 

2004/RO/16/P/PE/003 (Publicat în Monitorul Oficial al României, conform Ordinului nr. 

622/16.05.2005 al Ministrului Finanţelor Publice), semnat între Comisia Europeană şi Guvernul 

României, referitoare la abordarea pe faze a reabilitării Staţiei de Epurare a Apelor Uzate; 

 În conformitate cu prevederile: 

-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-cap. IV din Legea nr. 273/25006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d) alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art. 45 

alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1 Se aprobă actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici precum şi actualizarea 

devizelor generale aferente Studiului de fezabilitate revizuit, pentru Etapa 1 a proiectului „Finalizarea 

staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector 

Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti", în conformitate cu anexa nr. 1*. 

 Art.2 Anexa nr. 4 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 113/2012 modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

143/2013 se modifică conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

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

 Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 113/2012 modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 143/2013 se 

modifică şi se completează în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art.5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 73/29.04.2014 se abrogă. 

 Art.6 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr. 214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa se poate consulta pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 177/23.07.2014 şi aprobarea Studiului de Oportunitate 

privind reorganizarea RADET Bucureşti în societate şi atribuirea directă către societatea nou creată 

a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică 

 

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

de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice şi Minuta şedinţei din data de 25.06.2014 a Comitetului de 

Implementare numit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 108/27.04.2013 completată prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 165/2013; 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

-art. 8 alin. (1), alin. (2) şi art. 29 alin. (2) din Legea 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; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 108/27.04.2013 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 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, care reprezintă Strategia Municipiului Bucureşti şt programul acţiunilor de 

întreprins;  

-Hotărârii C.G.M.B. 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 sistem de alimentare 

centralizată cu energie termică integrat (SACET) în Municipiul Bucureşti şi Municipiul Constanţa" 

aprobat în şedinţa Guvernului României din 27.03.2013; 

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

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

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă "Studiul de Oportunitate privind reorganizarea RADET Bucureşti în societate 

şi atribuirea directă către societatea nou creată a contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

alimentare cu energie termică" elaborat de Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor 

Publice (AMRSP), prezentat în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Reorganizarea RADET Bucureşti în societate, inclusiv Actul Constitutiv al noii societăţi şi 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică, Regulamentul şi 

Caietul de Sarcini al serviciului de alimentare cu energie termică în Municipiul Bucureşti, vor fi 

aprobate prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe baza unei documentaţii 

justificative complete, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 177/23.07.2014 se abrogă. 

 Art.4 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 

 Art.5 Primarul General al Municipiului Bucureşti, direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Genera) al Municipiului Bucureşti, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor 

Publice (AMRSP), RADET Bucureşti şi Comitetul de Implementare creat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

108/2013, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 165/2013, vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de. 04.09.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr. 215 

 

 

 

*Anexa se poate consulta pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/30.05.2014 şi aprobarea includerii în bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2014 a sumelor aprobate pentru finanţarea proiectului DELI finanţat 

din Fondul European de Integrare precum şi reîncadrarea pe articole în structura bugetelor unor 

instituţii de interes local pe anul 2014 

 

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

raportul de specialitate ai Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget; 

 Conform adresei Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. SM 12231/12233/17.07.2014, 

prin care este contestată procedura de adoptare a Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/30.05.2014; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr. 102/30.05.2014. 

 Art.2 Se aprobă includerea în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 a sumelor 

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

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

anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Se aprobă includerea modificărilor din anexa care face parte integrantă din prezenta 

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

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

 Art.4 Se aprobă vărsămintele din secţiunea de funcţionare din bugetul local pentru finanţarea 

secţiunii de dezvoltare conform anexei 1.1.1. la Hotărârile C.G.M.B. nr. 32/2014 şi nr. 47/2014 de 

aprobare a bugetului propriu al Municipiului Bucureşti, pe anul 2014 cu modificările din prezenta 

hotărâre. 

 Art.5 Efectele juridice al Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr. 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa se poate consulta pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 84/29.04.2014 şi aprobarea raportului aferent anului 2013 

privind stadiul realizării măsurilor din Programul integrat de Gestionare a calităţii Aerului în 

Municipiul Bucureşti 

 

 Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

S.M./8519;8244;10401/P/31.07.2014 prin care Hotărârea C.G.M.B. nr. 84/29.04.2014 este 

suspendată de drept; 

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

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

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -Art. 6, art. 70, art. 71, art. 72 şi art. 90 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 

privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 -Art. 54 şi art. 83 alin. (1) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 

 -Ordinului Ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 35/2007 privind metodologia de 

elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 şi art. 45 alin. (1) din Legea 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Raportul aferent anului 2013, elaborat de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului, 

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

 Art.2 Direcţia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei, Comisia Tehnică de Circulaţie, 

Direcţia Urbanism, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia de Mediu, Direcţia Generală de Poliţie Locală şi 

Control a Municipiului Bucureşti, Administraţia Străzilor, Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement 

Bucureşti, Regia Autonomă de Transport Bucureşti, precum şi Primăriile sectoarelor 1-6, au obligaţia 

implementării măsurilor nerealizate sau în curs de realizare nominalizate în raport. 
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 Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 84/29.04.2014 se abrogă. 

 Art.5 Efectele juridice al Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 

 Art.6 Direcţia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei, Comisia Tehnică de Circulaţie, 

Direcţia Urbanism, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia de Mediu, Direcţia Generală de Poliţie Locală şi 

Control a Municipiului Bucureşti, Administraţia Străzilor, Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement 

Bucureşti, Regia Autonomă de Transport Bucureşti, precum şi Primăriile sectoarelor 1 -6 vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr. 217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa se poate consulta pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 103/30.05.2014 şi aprobarea cuantumului Taxei Municipale 

pentru Apa Uzată, pentru anul 2014, calculată conform Anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

317/2008 

 

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

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

Publice - Serviciul UIP Faza 2 Glina; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

 În baza: 

- prevederilor Memorandului de Finanţare, semnat între Comisia Europeană şi Guvernul României, 

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

„Condiţionalttăţii"; 

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

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

Municipiului Bucureşti pentru proiectul privind Staţia pentru tratarea apelor uzate Bucureşti - Glina, 

Faza A, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006; 

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

la furnizarea de servicii alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti încheiat cu S.C. 

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

Uzată"; 

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

canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă cuantumului Taxei Municipale pentru Apă Uzată, pentru anul 2014, în valoare 

de 0,05 RON/m
3
apă uzată, calculată conform anexei* care face parte integrantă din prezenta 
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hotărâre, în baza metodologiei de calcul aprobată prin anexa nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

317/2008. 

 Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 103/30.05.2014 se abrogă. 

 Art.3 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare 

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

Bucureşti şi S.C. APA NOVA Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.218  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa se poate consulta pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru abrogarea Hotărârii CG.M.B. nr. 104/30.05.2014 şi aprobarea "Planului Comitetului 

Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2014" privind asigurarea resurselor umane, 

materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă 

 

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

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

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

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

civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionarii situaţiilor de urgenţă pe 

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

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

Municipiului Bucureşti şi de către direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General 

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

alocate de către aceste instituţii pentru situaţii de urgenţă.  

 Art.3 Hotărârea CG.M.B. nr. 104/30.05.2014 se abrogă. 

 Art.4 Efectele juridice ale Hotărârilor CG.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr. 219 
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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. 111/30.05.2014 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii  

„Modernizare şi consolidare pod Mihai Bravu" 

 

 Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. S.M./8519; 

8244;10401/P/31.07.2014 prin care ne-a fost adusă la cunoştinţă că pentru Hotărârea C.G.M.B. nr. 

111/30.05.2014 a fost solicitată prin cerere de chemare în judecată anularea; 

 Ţinând cont de expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

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

Sistematizarea Circulaţiei; 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

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

prezenta hotărâre. 

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

 Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 111/30.05.2014 se abrogă. 

 Art.4 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti rămân în vigoare. 

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

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

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.220  
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ANEXA nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 220/2014 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai obiectivului de investiţii 

MODERNIZARE ŞI CONSOLIDARE POD MIHAI BRAVU 

 

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

1.Valoarea totală a investiţiei 

din care construcţii montaj        

24.102,45 

20.206,24 

5.392,64 

4.520,91 

   

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

  

2.Durata de realizare a investiţiei 12 luni 

   

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

   

                       AN I                  -INV 

                                               - C+M 

24.102,45 

20.206.24 

5.392,64 

4.520,91 

   

4. Capacităţi   

4.1. Lungime pod reabilitat 28.33 m  

4.2 Lăţime pod reabilitat 36.60 m  

4.3 Pasarele metalice (pietoni+ciclişti) 2 buc  

4.4 Lungime pentru o pasarelă 28.60 m  

4.5 Lăţime pentru o pasarelă 4.30 m  

4.6 Refacere sistem rutier 287 m
2
  

4.7 Reţele electrice 1200 m  

4.8 Reţele iluminat 600 m  

4.9 Reţele semaforizare 1000 m  

4.10. Reţele telecomunicaţii 2640 m  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 175/23.07.2014 şi aprobarea alocării unor sume din bugetul 

propriu al municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2014, pentru finalizarea 

lucrărilor la Biserica Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti,  

ctitorie şi lăcaş voievodal al domnitorului Constantin Brâncoveanu,  

cu ocazia comemorării a 300 de ani de la martiriul acestuia şi a familiei sale 

 

 Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 13528/P/21.08.2014, 

prin care este contestată procedura de adoptare a Hotărârii C.G.M.B. nr. 175/23.07.2014; 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe, raportul Comisiei învăţământ, cultură, 

culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Hotărârea C.G.M.B. nr. 175/23.07.2014 se abrogă.  

 Art.2 (1) Se aprobă suplimentarea listei cu sumele aprobate lăcaşurilor de cult pe anul 2014, 

anexă la bugetul Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, cu suma de 920 mii lei pentru 

Parohia Sf. Gheorghe Nou. 

          (2) Sumele se asigură din bugetul Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic 

prin suplimentarea articolului 20.19 şi diminuarea cu aceeaşi sumă a articolului 20.02. Reparaţii 

curente. 

 Art. 3 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 

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

bugetul propriu al Muinicipiului Bucureşti pe anul 2014 şi anexele la acesta, modificările din prezenta 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.221  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Listei cu sumele aprobate lăcaşurilor de cult pe anul 2014, anexă la bugetul 

Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic pe anul 2014 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe, raportul Comisiei învăţământ, cultură, 

culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 (1) Se aprobă suplimentarea listei cu sumele aprobate lăcaşurilor de cult pe anul 2014, 

anexă la bugetul Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic pe anul 2014, cu suma de 

3.742 mii lei şi detalierea pe lăcaşuri de cult conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

          (2) Suma se asigură din bugetul Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic 

prin suplimentarea articolului 20.19 la cheltuieli şi a articolului 43.01.09 la venituri. Pentru păstrarea 

echilibrului bugetar se diminuează cu aceeaşi sumă articolul 20.30.30 la capitolul 51.02 din bugetul 

Municipiului Bucureşti pe anul 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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.222  
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Anexa la hotărârea nr. 222/04.09.2014 

 

LISTA PROPUNERI ACORDARE SPRIJIN FINANCIAR 2014 

 

Vă transmitem lista propunerilor instituţiei noastre, privind acordarea sprijinului financiar lăcaşurilor 

de cult, din Municipiul Bucureşti în anul 2014, în urma vizualizării acestora la faţa locului şi analizei 

necesităţilor ficărui lăcaş de cult. 

 

Obiectivele prioritare le reprezintă continuarea şi finalizarea lucrărilor deja începute la lăcaşurile de 

cult solicitate. 

 

NR. 

CRT 

DENUMIRE LĂCAŞ DE CULT SUMA 

PROPUSĂ 

1 Catedrala Mântuirii Neamului 6.000.000 

2 Sf.Gheorghe Nou 1.200.000 

3 Templul Coral 500.000 

4 Biserica Evanghelică Lumina 50.000 

5 Biserica Adventistă Militari 150.000 

6 Sf.llie Gorgani 300.000 

7 Spirea Nouă 150.000 

8 Dudeşti Cioplea 50.000 

9 Iancu Vechi Mătăsari 300.000 

10 Delea Nouă 430.000 

11 Buna Vestire Belu 200.000 

12 Sf.Gheorghe Griviţa 250.000 

13 Elefterie Nou 200.000 

14 Şerban Vodă 200.000 

15 Sf.Prooroc Daniel 300.000 

16 Sf.Arhanghel Huedin 150.000 

17 Sf.Apostol şi Evanghelist loan 300.000 

18 Antonie cel Mare şi Sf. Casian Romanul 450.000 

19 Cărămidarii de Jos 300.000 

20 Mănăstirea Antim 200.000 
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21 Sf.Nicolae Dintr-o Zi 400.000 

22 Sf.Ecaterina centrul social -Iustin Patriarhul 300.000 

23 Zlătari 200.000 

24 Popa Tatu 300.000 

25 Nicolae Tabacu 300.000 

26 Adormirea Maicii Domnului-sect.5(Margeanului) 100.000 

27 Parohia înălţarea Domnului 400.000 

28 Parohia SF NICOLAE POGORÂREA SF DUH MILITARI 400.000 

29 Parohia BRÂNCUŞI-SF IOAN RUSUL ŞI ACOPERĂMÂNTUL MAICII 

DOMNULUI 

900.000 

30 AŞEZÂMINTELE BRÂNCOVENEŞTI-BIS DOMNIŢA BĂLAŞA 500.000 

31 IZVORUL TĂMĂDUIRII- SPITALUL COLENTINA 900.000 

32 PAROHIA NAŞTEREA MAICII DOMNULUI 150.000 

33 PAROHIA RODICA MOŞOIU 50.000 

34 PAROHIA APĂRĂTORII PATRIEI 100.000 

35 PAROHIA SF. IOAN MOŞI 150.000 

36 PAROHIA SF. VINERI NOUĂ 200.000 

37 BISERICA DOAMNEI 500.000 

38 BISERICA SF ILIE HANUL COLŢEI 300.000 

39 BISERICA FOIŞOR 200.000 

40 BISERICA BUNAVESTIRE CURTEA VECHE-SF.ANTON 400.000 

41 BISERICA DOBROTEASA 300.000 

42 BISERICA SCAUNE 200.000 

43 BISERICA SF. NICOLAE NEGUSTORI 500.000 

44 BISERICA SF. NICOLAE RUSA 400.000 

45 BISERICA TARCA VITAN 600.000 

46 BISERICA SF. MERCURIE POTCOAVA 500.000 

47 PAROHIA SF MUCENIC MIRON ŞI SF IERARH NICOLAE DĂMĂROAIA 200.000 

48 PAROHIA BELVEDERE 600.000 

49 PAROHIA BĂRBĂTESCU VECHI 700.000  

50 Sf Nicolae Amza 200.000 

51 Vovidenia 50.000 

52 Stavropoleos 100.000 
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53 Mănăstirea Radu Vodă 200.000 

54 Bucur Ciobanul 250.000 

55 Spiridon Vechi 50.000 

56 Spiridon Nou 700.000 

57 Olari 700.000 

58 Parcul Domenii- Caşin 200.000 

59 Schitul Măgureanu 500.000 

 TOTAL 25.380.000 

 

 

 

Director, 

Traian Radu Negrei 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii CG.M.B. nr. 172/23.07.2014 şi a Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/02.07.2014, 

precum şi aprobarea modificării bugetului Muzeului Naţional al Literaturii Române pe anul 2014 

 

 Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. SM 12231 - 

12233/17.07.2014 şi nr. 13528/P/21.08.2014, prin care este contestată procedura de adoptare a 

Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/02.07.2014 şi a Hotărârii C.G.M.B. nr. 172/23.07.2014; 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe, raportul Comisiei învăţământ, cultură, 

culte.sport şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Hotărârea C.G.M.B. nr. 172/23.07.2014 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 134/02.07.2014 se 

abrogă. 

 Art.2 (1) Se aprobă modificarea bugetului Muzeului Naţional al Literaturii Române pe anul 

2014, conform anexei la prezenta hotărâre. 

          (2) Pentru păstrarea echilibrului bugetar se modifică bugetul propriu al ordonatorului 

principal de credite (Primăria Municipiului Bucureşti), conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.        

Art.3 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 

Art.4 Se aprobă includerea modificărilor din anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, în anexele la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2014 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 47/2014 de 

aprobare a bugetului propriu al Municipiului Bucureşti, buget iniţial, pe anul 2014, cu modificările 

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

Bucureşti din data de. 04.09.2014 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.223 
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Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 223/04.09.2014 

 

MODIFICĂRI ÎN BUGETUL MUZEULUI NAŢIONAL AL LITERATURII ROMÂNE 

PE ANUL 2014 

             mii lei 

 DENUMIRE INDICATORI Prevederi 

aprobate*) 

Influenţe 

+/- 

Prevederi 

modificate 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

(Bugetul propriu al Ordonatorului Principal de credite) 

 

3.099.213,00 

-878,50  

3.098.334,50 

51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI 

EXTERNE 

384.711,00 -878,50 383.832,50 

51.02.01.03 AUTORITĂŢI EXECUTIVE 384.711,00 -878,50 383.832,50 

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 161.400,00 -878,50 160.521,50 

20.30 Alte cheltuieli 129.193,00 -878,50 128.314,50 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 111.869,00 -878,50 110.990,50 

     

67.10.03.03 MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII 

ROMANE 

3.313,00 878.50 4.191,50 

 TOTAL VENITURI 3.313,00 878,50 4.191,50 

 IV .SUBVENŢII 3.233,00 878,50 4.111,50 

43.10.09 Subvenţii pentru instituţii publice 2.888,00 878,50 3.766,50 

67.10.03.03 TOTAL CHELTUIELI 3.313,00 878,50 4.191,50 

01 CHELTUIELI CURENTE 2.968,00 878,50 3.846,50 

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.332,00 878,50 2.210,50 

20.30 Alte cheltuieli 494,00 878,50 1.372,50 

20.30.04 Chirii 0,00 202,50 202,50 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 494,00 676,00 1.170,00 

     

 

 

 

 

*) De la data comunicării intrării în vigoare a HCGMB şi până la data comunicării Instituţiei Prefectului privind suspendarea efectelor 

acesteia s-au efectuat virări de credite în temeiul Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare. Influenţa acestora producând modificări în structura pe art. şi alin,.totalul rămânând nemodificat. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B nr. 173/23.07.2014 şi a Hotărârii C.G.M.B. nr. 135/02.07.2014, 

precum şi aprobarea modificării bugetului Muzeului Municipiului Bucureşti pe anul 2014 

 

 Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. SM 12231 - 

12233/17.07.2014 şt nr. 13528/P/21.08.2014, prin care este contestată procedura de adoptare a 

Hotărârii C.G.M.B. nr. 135/02.07.2014 şi a Hotărârii C.G.M.B. nr. 173/23.07.2014; 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe, raportul Comisiei învăţământ, cultură, 

culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Hotărârea C.G.M.B. nr. 173/23.07.2014 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 135/02.07.2014 se 

abrogă. 

 Art.2 (1) Se aprobă modificarea bugetului Muzeului Municipiului Bucureşti pe anul 2014, 

conform anexei la prezenta hotărâre. 

           (2) Pentru păstrarea echilibrului bugetar se modifică bugetul propriu al ordonatorului 

principal de credite (Primăria Municipiului Bucureşti), conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.3 Se aprobă incuderea modificărilor din anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, în anexele la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2014 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 47/2014 de 

aprobare a bugetului propriu al Municipiului Bucureşti, buget iniţial, pe anul 2014, cu modificările 

ulterioare. 

 Art.4 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 
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 Art.5 Se aprobă vărsămintele din secţiunea de funcţionare din bugetul local pentru finanţarea 

secţiunii de dezvoltare conform anexei 1.1.1 la Hotărârea CGMB nr. 32/2014 şi Hotărârea CGMB nr. 

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

ulterioare şi cu modificările din prezenta hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de. 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.224  
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Anexa la Hotărârea C.G.M.B.  

NR. 224/04.09.2014 

 

MODIFICĂRI ÎN BUGETUL MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

PE ANUL 2014 

             mii lei 

 DENUMIRE INDICATORI Prevederi  

aprobate*) 

Influenţe 

+/- 

Prevederi 

modificate 

     

     

67.10.03.03 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

10.048,00  4.010,00  14.058,00 

 TOTAL VENITURI 10.048,00 4.010,00 14.058,00 

 IV .SUBVENŢII 9.680,00 4.010,00 13.690,00 

43.10.09 

 

43.10.19 

Subvenţii pentru instituţii publice  

Subvenţii pentru instituţii publice destinate 

secţiunii de dezvoltare 

9.600,00 

 

80,00 

 

3.890,00 

 

120,00 

13.490,00 

 

200,00 

67.10.03.03 TOTAL CHELTUIELI 10.048,00 4.010,00
1)

 14.058,00 

01 CHELTUIELI CURENTE 9.968,00 3.890,00 13.858,00 

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6.465,00 3.890,00 10.355,00 

20.30 Atte cheltuieli 1.550,00 3.890,00 5.440,00 

20.30.04 Chirii 700,00 985,00 1.685,00 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 850,00 2.905,00 3.755,00 

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 80,00 120,00 200,00 

71.01 Active fixe 80,00 120,00 200,00 

71.01.01 Construcţii  

din care: 

0,00 120,00 120,00 

 C.c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 

prefezilitate, fezabilitate si altor studii 

aferente obiectivelor de investiţii 

1.Studiu de fezabilitate privind Proiectul 

Pilot de tipul "Laboratorul de Arta" sau 

"Depozitul de Artă" din Pinacoteca 

Muzeului Municipiului Bucureşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buc1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preţ unitar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,00 mii lei 

 

 

1) Pentru echilibrarea bugetului se va diminua bugetul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI (Bugetul propriu al 

Ordonatorului Principal de Credite) la Capitolul 51.02 - Autorităţi publice si Acţiuni externe, Subcapitolul 51.02.01.03 - 

Autorităţi executive, Titlul 20 - Bunuri si servicii, ART.20.30 - Alte cheltuieli, Alineat 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri 

si servicii cu suma de 4.010,00 mii lei. 

 

 

 

 

 

*) De la data comunicării intrării în vigoare a HC.GMB şi până la data comunicării Instituţiei Prefectului privind suspendarea efectelor acesteia s-au 

efectuat virări de credite în temeiul Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.lnfluenţa acestora 

producând modificări în structura pe art. şi alin,.totalul rămânând nemodificat.  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 174/23.07.2014 şi aprobarea redistribuirii de sume între 

lista obiectivelor de investiţii a Primăriei Municipiului Bucureşti şi lista obiectivelor de investiţii a 

Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control pe anul 2014 pentru încadrarea în cerinţele 

Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 

 

 Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 13528/P/21.08.2014, 

prin care este contestată procedura de adoptare a Hotărârii C.G.M.B. nr. 174/23.07.2014; 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/23.07.2014 se abrogă.  

 Art.2 (1) Se aprobă diminuarea listei obiectivelor de investiţii a Primăriei Municipiului Bucureşti 

pe anul 2014 aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare, Ia capitolul 51.02 poziţia Autoturisme (achiziţionate prin Programul de înnoire a parcului 

naţional auto - REMAT) şi suplimentarea listei obiectivelor de investiţii a Direcţiei Generale de Politie 

Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, cu aceeaşi sumă şi aceeaşi destinaţie. 

 (2)Corespunzător clasificaţiei bugetare se modifică şi bugetele respective. 

 Art.3 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 

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

bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 şi anexele la acesta, modificările din prezenta 

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

Bucureşti din data de. 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.225  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Bucureşti - România  

şi oraşul Berna, din Confederaţia Elveţiană 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol; 

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

publice, raportul Comisiei pentru relaţia cu Uniunea Europeană şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând seama de avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-1/2947/ 09.07.2014 şi de avizul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 55655/31.07.2014; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 36 alin (2) lit. e), alin. (7) lit. c) şi art. 45 alin. (2) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă înţelegerea de Cooperare între Municipiul Bucureşti - România şi oraşul 

Berna, din Confederaţia Elveţiană, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 Primarul General al Municipiului Bucureşti va semna pentru şi în numele Municipiului 

Bucureşti protocolul prevăzut la articolul 1. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.226  
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Anexa la HCGMB nr. 226/04.09.2014 

 

Înţelegere de Cooperare între Municipiul Bucureşti din România  

şi 

oraşul Berna din Confederaţia Elveţiană 

 

Municipiul Bucureşti şi oraşul Berna vor fi denumite în contunuare Părţi. 

Având în vedere dorinţa de a întări legăturile de cooperare între cele două oraşe în domenii precum 

infrastructura şi utilităţile publice, managementul traficului, managementul situaţiilor de urgenţă, 

mediul înconjurător, energia alternativă verde, planificare urbană, sănătatea şi cultura, Părţile convin 

după cum urmează: 

Articolul -1 - 

Părţile vor dezvolta relaţiile de cooperare în domeniile menţionate în prezenta înţelegere de 

cooperare, potrivit competenţelor de care dispun şi în conformitate cu legislaţiile în vigoare în 

România şi Confederaţia Elveţiană. 

 

Articolul – 2 - 

Municipiul Bucureşti şi oraşul Berna vor promova cooperarea în domeniul culturii prin sprijinirea 

organizării unor evenimente de profil în cele două oraşe. 

 

Articolul - 3 - 

Cele două Părţi vor încuraja la iniţiativa părţii interesate cooperarea prin schimburi de experienţă şi 

de delegaţii în domenii precum: infrastructură, utilităţi, managementul traficului, managementul 

situaţiilor de urgenţă, mediu înconjurător, planificare urbană, energie verde şi sănătate. 

 

Articolul - 4 - 

Pentru o cooperare activă, Municipiul Bucureşti şi oraşul Berna au decis să integreze şi iniţiativele 

societăţii civile. 

 

Articolul - 5 - 

Orice diferende care vor apărea în implementarea prezentei Înţelegeri vor fi rezolvate amiabil, prin 

dialog între Părţi. 

 

Articolul - 6 - 

Părţile vor suporta în mod independent toate cheltuielile apărute în cursul implementării prezentei 

înţelegeri de Cooperare, în limitele stipulate de legislaţiile naţionale ale statelor celor două Părţi. 
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Articolul - 7 - 

Această înţelegere produce efecte la data semnării sale de către ambele Parţi.  

Înţelegerea se încheie până în anul 2016 cu posibilitatea prelungirii sale.  

Înţelegerea poate fi modificată prin acordul scris al celor două Părţi. 

Amendamentele vor produce efecte în conformitate cu prevederile art.7 al acestei Înţelegeri. 

Fiecare Parte poate denunţa înţelegerea de cooperare prin notificare scrisă adresată celeilalte Părţi. 

Denunţarea îşi produce efectele după 3 (trei) luni de Ia primirea respectivei notificări. 

Încetarea prezentei Înţelegeri de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor şi 

proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepţia cazului în care s-a convenit 

altfel de către Părţi. 

 

Prezenta Înţelegere de cooperare nu reprezintă un tratat internaţional şi nu creează drepturi şi 

obligaţii pentru Părţi potrivit dreptului internaţional. 

 

Prezenta Înţelegere a fost semnată la Bucureşti, pe data de……………………………….în două 

exemplare originale, fiecare exemplar fiind în limbile română, germană şi franceză, toate textele fiind 

egal autentice. În caz de divergenţă de interpretare, va prevala textul în limba franceză.  

 

 

Pentru Municipiul Bucureşti Pentru oraşul Berna 

din România din Confederaţia Elveţiană 

 

Primar General Primar 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Strategiei Antidrog a Municipiului Bucureşti pentru perioada 2014-2020 şi a 

Planului de acţiune pentru implementarea acesteia 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Implementare Politici Publice; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială, raportul Comisiei pentru relaţii 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Strategia Antidrog a Municipiului Bucureşti pentru perioada 2014-2020, 

conform anexei nr. 1. 

 Art.2 Se aprobă Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Municipiului 

Bucureşti pentru perioada 2014-2020, conform anexei nr. 2. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a C.G.M.B. din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.227  

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea protocolului de parteneriat între Municipiul Bucureşti, Asociaţia Asistenţă şi 

Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21 şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi 

implicarea Primăriei Municipiului Bucureşti în calitate de partener local în proiectul „Transparenţă şi 

calitate în administraţia publică prin social media" 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Implementare Politici Publice; 

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

publice, raportul Comisiei pentru relaţii cu organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri sociali şi 

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

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă protocolul de parteneriat între Municipiul Bucureşti, Asociaţia Asistenţă şi 

Programe pentru Dezvoltare Durabilă -Agenda 21 şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, 

prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi implicarea Primăriei 

Municipiului Bucureşti în calitate de partener local în proiectul „Transparenţă şi calitate în 

administraţia publică prin social media". 

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

numele Municipiului Bucureşti, protocolul de parteneriat prevăzut la art.1. 

 Art.3 Se aprobă participarea Primăriei Municipiului Bucureşti în calitate de partener local la 

activităţile prevăzute în calendarul activităţilor pentru implementarea proiectul „Transparenţă şi 

calitate în administraţia publică prin social rnedia. 

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

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.228  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 116/30.05.2014 şi aprobarea înfiinţării, organizării şi 

funcţionării „Pieţelor Ţărăneşti" ca pieţe volante, pe teritoriul municipiului Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Implementare Politici Publice; 

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

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

Bucureşti. 

 În conformitate cu prevederile: 

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

în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

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

respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, în condiţiile prevăzute de către Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare specific acestor pieţe. 

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

pe teritoriul municipiului Bucureşti se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să 

semneze pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, Acordul de Colaborare, încheiat între Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Municipiul Bucureşti, Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi 
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pentru Siguranţa Alimentelor şi Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, 

Tutun, Domenii şi Servicii Conexe „AGROSTAR", prevăzut în anexa* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

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

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

vigoare. 

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

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

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

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

 Art.5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 116/30.05.2014 se abrogă. 

 Art.6 Efectele juridice al Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.229  

 

 

 

 

 

 

 

*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 abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 112/30.05.2014 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii „Extinderea reţelelor de apă potabilă şi canalizare şi reabilitare 

apeducte din zona de sud-vest a Municipiului Bucureşti (str. Ghidigeni, sector 5)" 

 

 Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. S.M./8.519;8.244; 

10.401 /P/31.07.2014, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 3182/6/05.08.2014 şi la 

Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2510/06.08.2014 privind suspendarea de drept a 

Hotărârii C.G.M.B. nr. 112/30.05.2014; 

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

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

Publice; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

de investiţii „Extinderea reţelelor de apă potabilă şi canalizare şi reabilitare apeducte din zona de 

sud-vest a Municipiului Bucureşti (str. Ghidigeni, sector 5)", conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

5.2 din partea a IV-a a Caietului de sarcini privind tariful. 

 Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 112/30.05.2014 se abrogă. 

 Art.4 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti rămân în vigoare. 
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 Art.5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014 . 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.230  
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ANEXA LA HCGMB nr. 230/2014 

 

Obiectivul de investiţii: 

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

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

Realizarea canalizării cu tuburi preizolate 

 

Nr 

crt 

Denumire Indicator Monedă mii Lei 

  

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

- construcţii montaj (C+M) 

Mii lei 

Mii lei 

81.207,501 

66.108,518 

 

Nr  

crt 

Denumire Indicator UM Cantitate 

1 Reţea de alimentare cu apă:    

 Tuburi PEID De25mm ml 1380 

 Tuburi PEID De125mm  ml 85 

 Tuburi PEID De180mm  ml 1596 

 Tuburi PVC De315mm  ml 40 

 Cămine de vane buc 2 

 Hidranţi subterani Dn100mm  buc 17 

 Branşamente buc 115 

2 Reţea de canalizare:   

 Tuburi PVC De200mm- guri de scurgere  ml 190 

 Tuburi PVC De500mm- str. Arefu  ml 115 

 Tuburi PEID De500mm-foraj orizontal Arefu ml 45 

 Tuburi PEID Del60mm in tuburi de PVC De250mm-intr. 

Ghidigeni 

ml 20 

 Tuburi PEID De250mm în tuburi de PVC De400mm-intr. 

Ghidigeni 

ml 52 

 Conductă din PEID De160mm preizolată cu spuma ml 2760 
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poliuretanica şi manta PEID 250mm 

 Conductă din PEID De315mm preizolată cu spuma 

poliuretanica şi manta PEID 450mm  

ml 389 

 Conductă din PEID De400mm preizolată cu spumă  

poliuretanica şi manta PEID 520mm  

ml 985 

 Cămine de vizitare buc 42 

 Cămine de racord buc 28 

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

 Staţie de pompare buc 1 

 Racorduri buc 115 

3 Reabilitare apeducte   

 - apeductul II NH Bragadiru-Cotroceni cu Dn 1200 mm beton 

se va reabilita prin relining cu PAFSEN Dn 1100mm 

- apeductul NH Bragadiru-Cotroceni cu Dn 1650/1000 mm se 

va reabilita prin relining cu PAFSIN Dn 1500/1000 

- apeductul NH Bragadiru-SP Drumul Taberei cu Dn 2200 mm 

beton se va reabilita prin relining cu PAFSIN Dn2160mm 

ml 

 

ml 

 

ml 

1100 

 

1100 

 

1100 

4 Modernizare sistem rutier mp 2208 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 118/30.05.2014 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

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

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

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

 

 Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. 

SM/8.519;8244;10401/P/31.07.2014 înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 

3131/6/31.07.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2459/31.07.2014 privind 

suspendarea de drept a Hotărârii C.G.M.B. nr. 118/30.05.2014. 

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

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

Publice; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

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

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

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

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

cu apă şi de canalizare din Municipiul Bucureşti încheiat cu S.C. Apa Nova Bucureşti S.A., privind 

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

 Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 118/30.05.2014 se abrogă. 
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 Art.4 Efectele juridice al Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.231  
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ANEXA LA HCGMB nr. 231/04.09.2014 

 

Obiectivul de investiţii: 

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

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

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

 

    

Nr Denumire Indicator Monedă Mii Lei 

crt    

1 - Valoarea totala a investitiei(INV), inclusiv TVA, lei 1.106.862,66 

 din care:   

 -   construcţii montaj (C+M) lei 968.459,60 

 

Nr.  

Crt. 

Denumire Indicator UM Cantitate 

1 Obiectul 1: Extindere reţea de alimentare cu apă ml 84.572,80 

 Obiectul 2: Extindere reţea de canalizare menajeră ml 60.116,00 

                   Staţii de pompare ape uzate menajere buc 4 

 Obiectul 3: Extindere reţea de canalizare pluvială ml 67.093,00 

                   Staţii de preepurare ape pluviale buc 3 

 Obiectul 4: Extindere drum   

                   Străzi categoria a II a m 22.934,00 

                   Străzi categoria a III a m 50.542,00 

6 Durata estimată de realizare a investiţiei luni 14 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal  

- Bulevardul Mircea Vodă nr. 21D şi nr. 31, Sector 3, Bucureşti 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de:  

- Primăria Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti; certificat de Urbanism nr. 1812/25.10.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 1/17.01.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 37/13.12.2013; 

- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului: decizia etapei de încadrare nr. 4/10.02.2014; 

- Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti - aviz nr. 36/ZP/29.01.2014; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română - aviz de principiu nr. 2114/56/05.05.2014; 

- Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 1219408/07.03.2014; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1210129/09.01.2014. 

 În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin Hotărârea CG.M.B. nr. 324/2010, Hotărârea C.G.M.B, nr. 

241/2011 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ultenoare; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - „ PUZ - Bulevardul Mircea Vodă nr. 21D şi nr. 31, 

Sector 3, Bucureşti", în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, părţi componente ale 

documentaţiei de urbanism (anexa nr. 1 - Avizul Arhitectului Şef.hr. 7/14.05.2014, anexa nr. 2 - 

Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare şi anexa nr. 3 - Regulamentul Local de 

Urbanism), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani. 

 Art.4 Anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.232  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Cerceluş nr. 1, sector 3, Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: Certificat de Urbanism nr. 1295/1173963/19.09.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 9/19.11.2013; 

- Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 1/13.01.2014; 

- Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti -aviz nr. 1212/Z/12.12.2013; 

- Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 1201623/22.11.2013; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1201619/21.11.2013; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic de Detaliu - PUD - Str. Cerceluş 

nr. 1, sector 3, Bucureşti, în conformitate cu anexele 1 şi 2, părţi componente ale documentaţiei de 

urbanism (anexa nr. 1 - Avizul Arhitectului Şef nr. 4/23.05.2014 şi anexa nr. 2 - Planşa de 

reglementări urbanistice vizată spre neschimbare), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 ani. 

 Art.4 Anexele 1* şi 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.233  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal – Str. Maica Teofana nr. 17, Sector 1, Bucureşti 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti: certificat de Urbanism nr. 

1497/90/T/25187/26.09.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 7/20.03.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 33/03.12.2013; 

- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 

25/28.05.2014; 

- S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. nr. 91403023/12.02.2014 care menţionează faptul că terenul este 

traversat de aducţiunea de apă (apeductul) V Arcuda -SP Nord Dn 2200 mm şi de zona de protecţie 

sanitară cu regim sever aferentă aducţiunii de apă; 

- Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A.- Consiliul Tehnico – Economic - aviz nr. 

2/1/7/16.01.2014; 

- Ministerul Sănătăţii - Institutul National de Sănătate Publică - aviz nr. 4681/03.06.2014; 

- Romtelecom - aviz de principiu nr. 100/05/03/01/0550; 

- RADET Bucureşti - aviz nr. 8133/19.03.2014; 

- Enel Distribuţie Muntenia - aviz de amplasament favorabil nr.  132111475/13.03.2014; 

- Distrigaz Sud Reţele S.R.L – Gaz Suez- aviz favorabil nr. 11855/13.03.2014; 

- Comisia de coordonare a P.M.B, - aviz nr. 1228579/28.03.2014; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu, nr. 1226473/20.03.2014; 

 În conformitate cu prevederile; 

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

completările ulterioare; 

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

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

modificată şi completată; 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti aprobarea Planului Urbanistic General, 

prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 5272003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Maica Teofana nr. 17, Sector 1, Bucureşti, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 10/04.06.2014, cuprins în anexa nr. 1, Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare, cuprins în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de 

Urbanism, repezentând anexa nr. 3. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

 Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil până la data aprobării unor alte reglementări 

urbanistice contrare. 

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

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

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

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.234  

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

PUZ - Şos. Pantelimon nr. 111 A, sector 2, Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului;  

 Văzând avizele şi acordurile emise de:  

-Primăria Sectorului 2: certificat de urbanism nr. 1857/213P/05.12.2011;  

-Primăria Sectorului 2: certificat de urbanism nr. 2120/240P/18.12.2012;  

-Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 18/25.07.2012;  

-Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 4/11.02.2013;  

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 16/04.06.2013; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: aviz nr. 54.466/DGDR/17.07.2013; 

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

etapei de încadrare nr. 29/11.10.2013; 

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1184103/13.09.2013; 

-Comisia Tehnică de Circulaţie: acordul de principiu nr.1170168/8090/12.07.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei: adresa 

nr. 13743/04.12.2013 privind declararea de utilitate publică a arterei de circulaţie propusă; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Juridic - Serviciul Legislaţie: adresa nr. 

9473/3451/22.04.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Patrimoniu - Serviciul Evidenţă Domeniul Public şi Privat: 

adresa nr. 4043/17.04.2014; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Generală Dezvoltare Urbană - Serviciul Proiecte Urbane: 

adresa nr. 10728/21.12.2013;. 

-Administraţia Domeniului Public Sector 2: aviznr.5757/R/04.07.2013; 

 În conformitate cu prevederile : 

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

completările ulterioare; 

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

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

republicată; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, prelungit prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 

232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism PUZ - Şos. Pantelimon nr. 111 A, sector 2, 

Bucureşti, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 5/28.04.2014 prezentat în anexa nr. 1, 

Planşa de reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de 

Urbanism prezentat în anexa nr. 3. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

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

contrare. 

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

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

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

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.235  

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

P.U.Z. - Str. 13 Septembrie nr. 179-181, Sector 5, Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti: certificat de Urbanism nr. 633-S/17.07.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 28/24.10.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 28/20.12.2013; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 9/11.03.2014; 

- Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 31.033/13.05.2014; 

- Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 1223213/07.03.2014;  

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1208361/09.01.2014; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Urbanistic General, prelungit prin H.C;G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi H.C.G.M.B. 

nr. 232/2012; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str. 13 Septembrie nr. 179-181, Sector 5, Bucureşti, 

în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef (CTATU -PMB) nr. 8/22.05.2014, prezentat în anexa 1, cu 

Planşa de reglementări urbanistice vizată spre neschimbare, prezentată în anexa 2 şi Regulamentul 

Local de Urbanism, repezentând anexa 3. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

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

contrare. 

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

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

Bucureşti vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.236  

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

(PUD) Str. Jimbolia nr. 165A, Sector 1 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de:  

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 1162/1173133/27.08.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 2/15.01.2014; 

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

etapei de încadrare nr. 11/25.03.2014; 

- Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti -aviz nr. 170/S/14.03.2014; 

- Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 1218235/14.02.2014;  

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1215726/06.02.2014; 

 În conformitate cu prevederile:  

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 

241/2011 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012. 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 5272003 privind transparenţa decizională în administraţia 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism "P.U.D. - Str. Jimbolia nr. 165A, Sector 1, 

Bucureşti", în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 6/06.05.2014, prezentat în anexa nr. 1 şi cu 

Planşa de reglementări urbanistice vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

 Art.4 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil până la aprobarea unor alte reglementări 

urbanistice contrare. 

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

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

Bucureşti şi Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.237  

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu  

(PUD) Intrarea Aurora nr. 17B, Sector 1 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de:  

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 560/1151894/26.04.2013; 

- Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 14/02.04.2014; 

- Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti–aviz nr. 183/2714.03.2014;' 

- Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 1177914/30.08.2013;  

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1183571/12.09.2013; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General prelungit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 

241/2011 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism "P.U.D. - Intrarea Aurora nr. 17B, Sector 1, 

Bucureşti", în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 3/19.05.2014, prezentat în anexa nr. 1 şi cu 

Planşa de reglementări urbanistice vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

 Art.4 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil până la aprobarea unor alte reglementări 

urbanistice contrare. 

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

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

Bucureşti şi Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.238  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

P.U.Z.- Drumul Bragadiru nr. 58-86, Sector 5, Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti: certificat de Urbanism nr. 233-B/29.03.2012; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 17/21.06.2012; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 8/15.04.2013; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română - aviz de principiu nr. 6558/191/14.03.2013; 

- Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 78.216/13.11.2012; 

- Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 1215798/07.02.2014;  

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1120821/29.11.2012; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificată şi completată; 

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

Planului Urbanistic Gheneral, prelungit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 241/2011 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Drumul Bragadiru nr. 58-86, Sector 5, Bucureşti, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef (CTATU - PMB) nr. 4/10.04.2014, prezentat în anexa nr.1, cu 

Planşa de reglementări urbanistice vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2 şi 

Regulamentul Local de Urbanism, repezentând anexa 3. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

 Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil până Ia aprobarea unor alte reglementări urbanistice 

contrare. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.239  

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal  

P.U.Z. - Str. Splaiul Independenţei nr. 237, sector 6, Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti: certificat de Urbanism nr. 1221/395/27.09.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 38/19.12.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 2/17.01.2014; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 5/10.02.2014; 

- Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti - aviz nr. 39/ZP/10.02.2014; 

- Adresa Primăriei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti - Direcţia Generală Arhitect Şef nr. 

2759/28.01.2014; 

- Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 1219406/14.03.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz tehnic de consultanţă preliminară de 

circulaţie nr. 24/19.02.2014; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1210131/87/15.01.2014;  

 În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2912; 
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 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 5272003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal P.U.Z. -Str. Splaiul 

Independenţei nr. 237, Sector 6, Bucureşti, în conformitate cu anexele 1, 2 şi 3, părţi componente 

ale documentaţiei de urbanism (anexa nr. 1 - Avizul Arhitectului Şef nr. 3/01.04.2014, anexa nr. 2 - 

Planşa de reglementări urbanistice vizată spre neschimbare şi anexa nr. 3 - Regulamentul Local de 

Urbanism), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani. 

 Art.4 Anexele nr.1*, nr. 2* şi nr. 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.240  

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal (PUZ)  

Aleea Meteorologiei nr. 26-28, Sector 1, Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de:  

-Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 

136/20/M/6897/26.04.2012; 

-Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 

1322/160/M/33114/27.08.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti -Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 6/21.02.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti -Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 27/28.09.2012; 

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

etapei de încadrare nr. 26/30.08.2013;  

-Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Infrastructură - Direcţia Generală Dezvoltare Regională 

şi Infrastructură nr. 104.737/DGDRI/10.01.2014; 

-Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 118591/20.09.2013;  

-Comisia tehnică de circulaţie:acord de principiu nr.1200393/21.11.2013; 

 În conformitate cu prevederile; 

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

completările ulterioare; 

-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu şi completările ulterioare; 

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

Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi H.C.G.M.B. 

nr. 232/2012; 
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 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) Aleea 

Meteorologiei nr. 26-28, Sector 1, Bucureşti, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, părţi 

componente ale documentaţiei de urbanism (anexa nr. 1 - Avizul Arhitectului Şef nr. 2/25.03.2014, 

anexa nr. 2 - Planşa de reglementări urbanistice vizată spre neschimbare, şi anexa nr. 3 - 

Regulementul Local de Urbanism), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani. 

 Art.4 Anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.241  

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal (PUZ) 

Splaiul Unirii nr. 92 - 96, Sector 4 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 1097/36806/21.08.2009; 

- Primăria Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 1451/40413/22.09.2009; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 26/04.03.2010; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr.3671/301/08.09.2009; 

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

183/2009; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 21408/1055/15.09.2009; 

- Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 856914/04.09.209; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 12303/10.09.2009; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 296/21.12.2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B.nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi H.C.G.M.B. 

nr. 232/2012;  

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Splaiul Unirii nr. 92 - 96, sector 4, în conformitate cu 

Avizul de urbanism nr. 5/2/11.02.2009 - R 04.08.2010, cuprins în anexa nr. 1 şi cu Planşa de 

reglementări urbanistice vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2. 

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

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

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri este valabil până la data 

aprobării unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

 Art.4 Anexele nr. 1* şi nr. 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.242  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

PUD - Şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 45 - 45A, sector 1 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând avizele şi acordurile emise de:  

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 545/1062606/26.04.2012; 

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 648/1155174/22.05.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 1/12.02.2013; 

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

etapei de încadrare nr. 6/09.04.2013 şi adresa de rectificare nr. 21099/16.12.2013; 

-Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 258/Z/25.03.2013; 

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1164369/07.06.2013;  

-Comisia Tehnică de Circulaţie: acordul de principiu nr.1154980/4974/23.05.2013; 

-Distrigaz Sud Reţele: aviz de principiu nr. 13957/04.04.2013;  

-Enel Distribuţie Muntenia: aviz de amplasament 60743994/29.05.2013; 

-Apa Nova Bucureşti: aviz nr. 91301247/08.04.2013;  

-Romtelecom: aviz de principiu nr. 100/05/03/01/90889/01.04.2013;  

-RADET: aviz nr. 7192/18.04.2013; 

 -RATB: aviz nr. 24278/26,04.2013; 

-ANCPI - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti: suport topografic/cadastral nr. 

3577/23.01.2013; 

 În conformitate cu prevederile:  

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

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

Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi H.C.G.M.B. 

nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 45 - 45A, 

sector 1, în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef nr. 1/28.01.2014 prezentat în anexa nr. 1 şi 

Planşa de reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa nr. 2. 

 Art.2 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

 Art.4 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil până la aprobarea unor reglementări urbanistice 

contrare. 

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

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

Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.243  

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/29.04.2014 şi aprobarea documentaţiei de urbanism 

Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)  

- Str. Constantin Daniel Rosenthal nr. 39, Sector 1, Bucureşti 

 

 Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

S.M./8519;8244;10401/P/31.07.2014, înregistrată la Cabinet Secretar General al Municipiului 

Bucureşti cu nr. 3182/6/31.07.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 

2510/31.07.2014, prin care ne informează că a înaintat Tribunalului Bucureşti - Secţia a ll-a 

Contencios Administrativ şi Fiscal, o cerere de chemare în judecată a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, în vederea constatării nelegalităţii şedinţei de îndată din 29.04.2014 - ora 16, 

respectiv ora 22.10, şi pe cale de consecinţă anularea hotărârilor adoptate în această şedinţă, 

respectiv anularea Hotărârilor nr. 70, 73-98, printre care şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 96/29.74.2014; 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, prelungit prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 

232/2012; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:
 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. 

Constantin Daniel Rosenthal nr. 39, Sector 1, Bucureşti, în conformitate cu anexele nr. 1* şi nr. 2*, 

părţi componente ale documentaţiei de urbanism (anexa nr.1 - Avizul Arhitectului Şef nr. 
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40/16.12.2013 şi anexa nr. 2 - Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare), care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 ani; 

 Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 96/29.04.2014 se abrogă. 

 Art.5 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.244  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 97/29.04.2014 şi aprobarea documentaţiei de urbanism 

Plan Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Progresului - Str. Nuţu Ion, Sector 5, Bucureşti 

 

 Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. S.M./8519; 8244; 

10401/P/31.07.2014, înregistrată la Cabinet Secretar General al Municipiului Bucureşti cu nr. 

3131/6/31.07.2014 şi ta Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2459/31.07.2014, prin care ne 

informează că a înaintat Tribunalului Bucureşti - Secţia a ll-a Contencios Administrativ şi Fiscal, o 

cerere de chemare în judecată a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în vederea constatării 

nelegalităţii şedinţei de îndată din 29.04.2014 - ora 16, respectiv ora 22.10, şi pe cale de consecinţă 

anularea hotărârilor adoptate în această şedinţă, respectiv anularea Hotărârilor nr. 70, 73-98, printre 

care şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 97/29.074.2014; 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal PUZ -Str. Progresului - Str. 

Nuţu Ion, Sector 5, Bucureşti, în conformitate cu anexele 1*, 2* şi 3*, părţi componente ale 

documentaţiei de urbanism (anexa nr.1 - Avizul Arhitectului Şef nr. 35/28.11.2013, anexa nr. 2 - 
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Regulamentul local de urbanism şi anexa nr. 3 - Planul de reglementări urbanistice şi ivizat spre 

neschimbare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani; 

 Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 97/29.04.2014 se abrogă. 

 Art.5 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.245  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 179/23.07.2014 şi aprobarea documentaţiei de urbanism 

Plan Urbanistic Zonal (PUZ)  

Str. Munţii Carpaţi nr. 86A, Str. Pucheni nr. 73A - 73B, sector 5 

 

 Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 13528/P/21.08.2014, 

înregistrată la Cabinet Secretar General al Municipiului Bucureşti cu nr. 3405/6/21.08.2014 şi la 

Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2649/21.08.2014, prin care ne informează că a înaintat 

Tribunalului Bucureşti - Secţia a ll-a Contencios Administrativ şi Fiscal, o cerere de chemare în 

judecată a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în vederea constatării nelegalităţii şedinţei 

ordinare din data de 23.07.2014 şi pe cale de consecinţă anularea hotărârilor adoptate în această 

şedinţă, respectiv anularea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 153 - 182, printre care şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 

179/23.07.2014; 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată; 

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal -PUZ - Str. Munţii Carpaţi 

nr. 86A, Str. Pucheni nr. 73A - 73B, sector 5, Bucureşti, în conformitate cu Avizul Arhitectului - Şef 

nr. 16/20.06.2013, prezentat în anexa nr. 1, Planul de reglementări vizat spre neschimbare prezentat 

în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de Urbanism aferent prezentat în anexa nr. 3. 

 Art.2 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani. 

 Art.4 Anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 197/23.07.2014 se abrogă. 

 Art.6 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 180/23.07.2014 şi aprobarea documentaţiei de urbanism 

Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) B-dul Bucureştii Noi nr. 111, sector 1, Bucureşti 

 

 Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 13528/P/21.08.2014, 

înregistrată la Cabinet Secretar General al Municipiului Bucureşti cu nr. 3405/6/21.08.2014 şi la 

Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2649/21.08.2014, prin care ne informează că a înaintat 

Tribunalului Bucureşti - Secţia a ll-a Contencios Administrativ şi Fiscal, o cerere de chemare în 

judecată a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în vederea constatării nelegalităţii şedinţei 

ordinare din data de 23.07.2014 şi pe cale de consecinţă anularea hotărârilor adoptate în această 

şedinţă, printre care şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 180/23.07.2014; 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată; 

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic de Detaliu - PUD - B-dul 

Bucureştii Noi nr. 111, sector 1, Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 2/20.02.2014 
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prezentat în anexa nr. 1 şi planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în 

anexa nr. 2. 

 Art.2 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art.4 Anexele nr. 1* şi nr. 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 180/23.07.2014 se abrogă. 

 Art.6 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.247  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/


146 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 79/29.04.2014 şi aprobarea participării Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, în calitate de partener, la proiectul „Jovens contra a 

violencia de genero" („Tinerii în lupta împotriva violenţei de gen") 

 

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

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

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

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

publice, raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială, raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, 

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

Bucureşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale Legii nr. 

292/2011 privind asistenţa socială; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d) şi e), art. 45 alin. (2), ari 81 alin. 2 lit. n) şi q) şi 

art. 85 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 TE: 

 

 Art.1 Se abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr. 79/29.04.2014 privind participarea Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, în calitate de partener, la proiectul „Jovens contra a 

violencia de género" („Tinerii în lupta împotriva violenţei de gen"). 

 Art.2 Se aprobă participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, 

în calitate de partener, la proiectul „Jovens contra a violencia de género" („Tinerii în lupta împotriva 

violenţei de gen"). 

 Art.3 Condiţiile participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti 

sunt stabilite în propunerea de proiect, prevăzută în anexă*, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.4 În perioada de implementare a proiectului, Municipiul Bucureşti, prin bugetul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, va angaja suma de 15.340 euro, din care 

10.500 euro reprezintă contribuţia municipalităţii. 
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 Art.5 Efectele juridice al Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.248  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 80/29.04.2014 privind împuternicirea Consiliului Local al 

Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociaţia Pro Magna, în vederea implementării 

şi derulării Proiectului „Şcoala de vară de Limba Germană" 

 

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

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

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

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 3 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ şi fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr. 80729.04.2014 privind împuternicirea Consiliului Local 

al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociaţia Pro Magna, în vederea 

implementării şi derulării Proiectului „Şcoala de vară de Limba Germană", 

 Art.2 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 

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

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

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.249  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 81/29.04.2014 şi aprobarea participării Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, în calitate de solicitant, în cadrul Programului Ro11 

„Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată" prin accesarea 

Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice, în vederea înfiinţării unui centru de educaţie şi îngrijire a copilului cu vârsta 

cuprinsă între 0-3 ani 

 

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

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

Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială, raportul Comisiei învăţământ, cultură, 

culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, 

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

copilului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea creşelor şi ale Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005, pentru 

aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7), lit. a), art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, 

în calitate de solicitant, în cadrul Programului R011  „Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului 

dintre viaţa profesională şi cea privată" prin accesarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, 

gestionat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în vederea 

înfiinţării unui centru de educaţie şi îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0-3, ani. 
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 Art.2 Centrul va funcţiona în imobilul partenerului de proiect, Asociaţia SOS Satele Copiilor, 

situat în Calea Floreasca nr. 165, corp 92, sector 1, Bucureşti, care va fi folosit exclusiv pentru 

proiect până la sfârşitul anului 2021. 

 Art.3 (1) Proiectul va fi susţinut 100% prin finanţare nerambursabilă, prin Programul R011 

„Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată" din cadrul 

Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.  

 (2)Valoarea totală a proiectului este de până la 360.000 Euro. 

 Art.4 Se aprobă finanţarea de la bugetul propriu al Municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti a tuturor costurilor eligibile şi neeligibile ale 

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

proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a sumelor eligibile. 

 Art.5 Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială a Municipiului Bucureşti, se obligă să asigure sustenabilitatea proiectului pentru o perioadă 

de minim 5 ani de la finalizarea acestuia. 

 Art.6 Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti, să semneze în numele şi pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti toate documentele necesare derulării proiectului. 

 Art.7 Hotărârea C.G.M.B. nr. 81/29.04.2014 se abrogă. 

 Art.8 Efectele juridice al Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 

 Art.9 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04 09 2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.250  
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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. 82/29.04 2014 privind cooperarea între  

municipiul Bucureşti şi Universitatea din Bucureşti în vederea  

finanţării şi realizării în comun a unor evenimente în cadrul proiectului  

„Aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti" 

 

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

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

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

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art.3 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ şi fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr. 82/29.04.2014 privind cooperarea între municipiul 

Bucureşti şi Universitatea din Bucureşti în vederea finanţării şi realizării în comun a unor evenimente 

în cadrul proiectului „Aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti". 

 Art.2 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 

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

Bucureşti şi instituţiile publice/serviciile publice de interes local vor aduce la îndeplinire prevederile 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.251  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 87/29.04.2014 şi aprobarea constituirii Parteneriatului Civic 

pentru Educaţie la nivelul Municipiului Bucureşti 

 

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

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

şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti; 

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

publice, raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Hotărârea C.G.M.B. nr. 87/29.04.2014 se abrogă. 

 Art.2 Se aprobă constituirea Parteneriatului Civic pentru Educaţie la nivelul Municipiului 

Bucureşti, ca platformă de convergenţă, dialog şi acţiune în plan local, având ca scop reunirea, 

mobilizarea, armonizarea şi responsabilizarea factorilor reprezentativi cu implicare în procesul 

educaţional, pentru identificarea şi soluţionarea operativă a problemelor din educaţie, pentru 

dezvoltarea şi eficientizarea activităţilor educative destinate elevilor bucureşteni. 

 Art.3 Proiectele ce derivă din strategia stabilită şi operaţionalizată în cadrul Parteneriatului 

Civic pentru Educaţie urmează a fi susţinute financiar, logistic şi managerial de Centrul de Proiecte 

şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti, ca structură specializată la 

nivelul administraţiei publice locale, cuantumul financiar specific susţinerii acestui tip de activităţi 

fiind inclus în bugetul Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi 

Tineret Bucureşti, ca o completare la bugetul alocat anual respectivei instituţii de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti. 
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 Art.4 Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret 

Bucureşti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în conformitate cu atribuţiile sale 

specifice şi cu regulamentul său de funcţionare. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.252  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 106/30.05.2014 şi aprobarea împuternicirii Consiliului Local 

al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti, în vederea finanţării şt realizării în comun a Proiectului  

Comenius Regio cu titlul „Art. & Culture - School Event", nr. proiect COM-12PR 17 - B - RO 

 

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

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

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

publice, raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

lit.q, 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 Hotărârea C.G.M.B. nr. 106/30.06.2014 se abrogă. 

 Art.2 Se aprobă împuternicirea Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la 

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

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

17 - B - RO". 

 Art.3 Cheltuielile aferente desfăşurării acestui proiect se vor încadra în limitele bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1. 

 Art.4 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 

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

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

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.253  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 113/30.05.2014 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii „Lucrări pentru conformarea cu cerinţele de protecţia mediului prin 

reabilitarea/modernizarea instalaţiilor de evacuare ape uzate  

pluviale din pasaje subterane" 

 

 Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. 

S.M./8.519;8.244;10401/P/31.07.2014, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 

3182/6/05.08.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2510/06.08.2014 privind 

suspendarea de drept a Hotărârii C.G.M.B. nr. 113/30.05.2014; 

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

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

Publice; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

de investiţii „Lucrări pentru conformarea cu cerinţele de protecţia mediului prin 

reabilitarea/modernizarea instalaţiilor de evacuare ape uzate pluviale din pasaje subterane", conform 

anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

cu apă şi de canalizare din Municipiul Bucureşti încheiat cu S.C. Apa Nova Bucureşti S.A., privind 

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

 Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 113/30.05.2014 se abrogă. 
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 Art.4 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti rămân în vigoare. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.254  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei M;unicipiului Bucureşti www.pmb.ro 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 114/30.05.2014 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii „Lucrări pentru conformarea cu cerinţele de protecţia mediului prin 

reabilitarea/modernizarea staţiilor de pre-epurare ape uzate pluviale" 

 

 Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. 

S.M./8.519;8.244;10401/P/31.07.2014, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 

3182/6/05.08.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2510/06.08.2014 privind 

suspendarea de drept a Hotărârii C.G.M.B. nr. 114/30.05.2014; 

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

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

Publice; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

de investiţii „Lucrări pentru conformarea cu cerinţele de protecţia mediului prin 

reabilitarea/modernizarea staţiilor de pre-epurare ape uzate pluviale", conform anexei* care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre 

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

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

Bucureşti, în condiţiile asigurării fondurilor necesare realizării investiţiei şi a respectării clauzei 20 din 

Contractul de concesiune a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Bucureşti, 

încheiat cu S.C. Apa Nova Bucureşti SA, privind nivelele de servicii şi a clauzei 5.2 din Partea a IV - 

a a Caietului de sarcini privind tariful. 

 Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 114/30.05.2014 se abrogă. 
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 Art.4 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti rămân în vigoare. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.255  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 115/30.05.2014 şi aderarea Municipiului Bucureşti la 

Asociaţia „Oraşe de importanţă majoră din Europa - grupul utilizatorilor IT" 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol; 

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

publice, raportul Comisiei pentru relaţia cu Uniunea Europeană şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

27913/05.05.2014; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr. 115/30.05.2014. 

 Art.2 Se aprobă aderarea Municipiului Bucureşti la Asociaţia „Oraşe de importanţă majoră din 

Europa - grupul utilizatorilor IT" începând cu anul 2014, în condiţiile prevăzute de Statutul Asociaţiei, 

conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 (1) Se aprobă cuantumul cotizaţiei anuale în sumă de 1.500 EURO, aferent calităţii de 

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

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

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

 Art.4 Reprezentarea Municipiului Bucureşti în cadrul Asociaţiei se realizează de către Primarul 

General ori de către un împuternicit al acestuia. 

Art.5 Efectele juridice al Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 

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

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

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 117/30.05.2014 şi aprobarea organizării de către Teatrul 

Tineretului Metropolis a unor evenimente culturale în Bucureşti,  

în perioada 10 august - 15 octombrie 2014 

 

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

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

 Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte şi sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr. 117/30.05.2014 privind organizarea de către Teatrul 

Tineretului Metropolis a unor evenimente culturale în Bucureşti, în perioada 10 august -15 octombrie 

2014. 

 Art.2 Se aprobă punerea la dispoziţie către Teatrul Tineretului Metropolis cu titlu gratuit a 

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

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

 Art.3 Finanţarea cheltuielilor aferente realizării evenimentelor culturale se va suporta din 

bugetul aprobat pe anul 2014 al instituţiei menţionate la art. 2. 

 Art.4 (1) Serviciile de alimentare cu energie electrică, salubrizarea, paza şi serviciile de prim 

ajutor se asigură de către organizator din bugetul alocat proiectului. 

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

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

reţeaua electrică. 

 Art.5 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a 

acţiunilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, rămân în vigoare. 

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

Bucureşti şi Teatrul Tineretului Metropolis vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 04.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  04.09.2014 

Nr.257 

ANEXĂ la H.C.G.M.B. nr. 257/04.09.2014 

 

Locaţie Amplasament Perioada 

Centrul Vechi Piaţa Sf. Anton 10 august -15 octombrie 2014 

Centrul Vechi Intersecţia dintre strada Eugen Carada şi 

strada Lipscani 

10 august -15 octombrie 2014 

Centrul Vechi Intersecţia dintre strada Smârdan şi 

strada Lipscani 

10 august -15 octombrie 2014 

Centrul Vechi Intersecţia dintre strada Nicolae Tonitza 

şi strada Franceză 

10 august - 15 octombrie 2014 

Centrul Vechi Intersecţia dintre strada Şelari şi strada 

Franceză 

10 august -15 octombrie 2014 

Parcul Herăstrău Intrarea Charles de Gaulle - gazon 10 august -15 octombrie 2014 

Parcul Herăstrău Zona Expo Flora 10 august -15 octombrie 2014 

Parcul Herăstrău Foişor - pod pietonal 10 august -15 octombrie 2014 

Parcul Herăstrău Alei pietonale 10 august -15 octombrie 2014 

Parcul Tineretului Intrarea dintre Bd-ul Dimitrie Cantemir şi 

Calea Şerban Vodă 

10 august -15 octombrie 2014 

Parcul Tineretului Aleea Principală 10 august - 15 octombrie 2014 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea Hotărârii CGMB nr. 83/2001 privind majorarea chiriilor aferente spaţiilor 

comerciale din pieţele agroalimentare pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

elaborarea actelor normative, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. d) 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. I Hotărârea C.G.M.B. nr. 83/19.04.2001 se completează cu art. 3 şi art. 4 care vor avea 

următorul cuprins: 

„Art.3 Se împuternicesc consiliile locale ale sectoarelor 1-6 să stabilească nivelul 

chiriilor/taxelor locale în pieţele agroalimentare ale sectoarelor 1-6." 

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

Art.Il Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general al municipiului 

Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor 1-6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti,30.09.2014. 

Nr. 258 

http://art.il/
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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.258/30.09.2014 pentru completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 83/2001 privind 

majorarea chiriilor aferente spaţiilor comerciale din pieţele agroalimentare pe raza administrativ-

teritorială a Municipiului Bucureşti, pentru următoarele motive: 

Potrivit art. 288 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucureşti adoptă hotărâri privind impozitele 

şi taxele locale pentru anul fiscal următor în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 292, care prevede că, 

în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este 

stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la 3 ani, ţinând 

cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare. 

De asemenea, punctul 224 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, prezintă hotărârile pentru care Consiliul General al Municipiului Bucureşti are competenţa 

de a stabili impozite şi taxe, neexistând dispoziţii speciale în ceea ce priveşte stabilirea taxelor în 

pieţele agroalimentare. 

În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 258/30.09.2014 a fost adoptată de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei extraordinare din data de 30.09.2014, fără 

respectarea actelor normative 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 aprobarea Acordului de Asociere încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti, Fundaţia Crucea Alb-Galbenă şi Asociaţia de Ajutor Mutual Bucureşti în 

vederea asigurării continuităţii proiectului „Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la 

domiciliu din municipiul Bucureşti" 

 

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

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

de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială şi raportul Comisiei pentru relaţii 

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

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile:  

-art. 79, art. 80, art. 84, art. 88, art. 94-99 şi art. 116 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

ulterioare; 

-Ordonanţei Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

68/2003, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

sociale; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 2, alin. (7) lit. a) şi art. 45 

alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Acordul de Asociere încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti, Fundaţia Crucea Alb-Galbenă şi Asociaţia de Ajutor Mutual Bucureşti în 

vederea asigurării continuităţii proiectului „Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la 

domiciliu din municipiul Bucureşti", prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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Art.2 Municipiul Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti, asigură decontarea costurilor proiectului „Centrul pilot de coordonare a serviciilor de 

îngrijiri la domiciliu din municipiul Bucureşti", conform anexelor A şi B la Acordul de Asociere. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro-Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.09.2014. 

Nr. 259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  pprreessttăărriiii  ddee  sseerrvviicciiii  ddee  ssăănnăăttaattee  oorraallăă  ggrruuppuurriilloorr  vvuullnneerraabbiillee    

ddiinn  sseeccttoorruull  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  

 

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

Raportul de specialitate întocmit de directorul executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman; 

   În conformiotate 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. 292/2011 a asistenţei sociale; 

În conformitate cu prevederile art.36, alin.(6), lit.a), pct.2 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă prestarea de către Complexul Multifuncţional Caraiman de servicii de 

sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului Bucureşti, direct sau în colaborare 

cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. 

(2) Prin „persoane vulnerabile” se înţeleg acele persoane ale căror venituri se situează sub 

nivelul salariul minim pe economie/membru de familie, persoanelor cu handicap şi persoanelor 

instituţionalizate cu domiciliul legal pe raza sectorului 1 Bucureşti, beneficiari ai legilor speciale, copii 

sau tineri până la vârsta de 26 de ani care urmează cursurile cu frecvenţă (de zi) ale unei instituţii de 

învăţământ acreditate, conform criteriilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

27/27.02.2014. 

Art.2. Se aprobă încheierea unui contract de comodat între Administraţia Domeniului Public 

Sector 1 şi Complexul Multifuncţional Caraiman pentru punerea la dispoziţie a unui spaţiu 

corespunzător în imobilul din B-dul Poligrafiei nr. 4, Sector 1.  

Art.3. Se mandatează directorul Complexului Multifuncţional Caraiman să semneze 

contractul de comodat menţionat la art. 2, să negocieze şi să semneze protocolul de colaborare cu 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. 
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Art.4. Primarul Sectorului 1, directorul general al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, 

directorul executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 16.09.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 137 

Data: 16.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

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

aarrttiiccoollee  şşii  aalliinneeaattee  ppeennttrruu  aannuull  22001144  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului  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; 

Având în vedere prevederile  Legii nr. 356/2013 privind  bugetul de stat pe anul 2014, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul 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; 

Luând în considerare prevederile 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. 84340/25.08.2014 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

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

care se transmite Decizia nr. 2072/22.08.2014 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pe sectoare şi Municipiul Bucureşti – majorare sume aferente hotararilor 

judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat; 

Văzând adresa nr. 153679/05.09.2014, transmisă de către Agenţia Naţională de 

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

face cunoscut Ordinul nr. 1560/1051/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, 

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

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

cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale; 
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Conform adresei nr. 313892/19.09.2014, 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 17.09.2014; 

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 suma de 1.235.804,51 mii lei se majoreaza cu 102.190,52 mii lei devenind 1.337.995,03 

mii lei şi este repartizat astfel : 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 856.577,64 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 481.417,39 mii lei; 

 

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

Municipiului Bucureşti în suma de 1.302.384,23 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel : 

 Veniturile bugetului local în sumă de 1.173.138,90mii lei  se majoreaza cu 1.037,28 mii 

lei devenind 1.174.176,18 mii lei, conform anexei nr.1.1, astfel: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 827.482,36 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 346.693,82 mii lei; 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii în suma de 26.723,26  se majorează cu 38,24 mii lei devenind 26.761,50 mii lei, 

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

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 25.800,05 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 961,45 mii lei; 

 Veniturile bugetului împrumuturilor externe sunt în valoare de 331,52 mii lei se 

majoreaza cu suma de 101.115,00 mii lei, devenind 101.446,52 mii lei conform anexei nr. 1.5 şi 

sunt repartizate pe secţiuni,  astfel: 

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

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

 Veniturile bugetului împrumuturilor interne sunt în valoare de 0,03 mii lei şi sunt 

repartizate pe secţiuni,  astfel: 
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- 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 

1.235.804,72 mii lei se majorează cu 102.190,52 mii lei devenind 1.337.995,03 mii lei şi sunt 

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

 

 Bugetul local pe anul 2014 în sumă de 1.204.876,15 mii lei se majoreaza cu 1.037,28 

mii lei devenind 1.205.913,43 mii lei şi este structurat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 

 

(1) 1.205.913,43  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 827.482,36 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  378.431,07 mii lei; 

(2) 87.489,21 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care : 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 58.698,92 mii lei; 

-  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 28.790,29 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);  

 (3) 24.158,85 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care : 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 23.803,25 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 355,60 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2); 

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

din care: 

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

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

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

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

1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

(6)    42.504,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 22.105,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 20.399,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1; 1.2.1.4.2); 

  (7)    315.201,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

- Sectiunea de funcţionare este în sumă de 268.893,00 mii lei; 
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 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 46.308,00 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)    54.600,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 38.878,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 15.722,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr 1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2); 

 (9)   132.232,76 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 105.076,27 mii lei; 

       - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 27.156,49 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1); 

 (10)    113.129,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care :  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 105.609,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.520,00 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)    235.502,06 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 228.448,74 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4; 1.2.1.9.5); 

(12)   143.521,35 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care :  

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 142.500,00 mii lei; 

-  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.021,35 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2); 

(13)   20.990,40 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 653,80 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1); 

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

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

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

anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1). 

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

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

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

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în 
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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 30.596,81 mii lei se majorează cu 38,24 mii lei devenind 

30.635,05 mii lei 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. 095,25 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.539,80  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: 

         - Secţiunea de funcţionare este în sumă 2.744,00 mii lei, nerectificându-se; 

 (5)     10.435,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 9.217,00 mii lei; 

       - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.218,00 mii lei, nerectificându-se.  

 

  Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de funcţionare în valoare de 3.295,20 mii lei este 

finanțat din excedentul anilor precedenți. 

Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de dezvoltare în valoare de 578,35 mii lei este finanțat 

din excedentul anilor precedenți. 

 

 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2014 în sumă de 331,52 mii lei  se 

majoreaza cu suma de 101.155,00 mii lei devenind 101.446,52 mii lei conform anexei nr. 1.5.1 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; 
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(2)   101.446,52 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.5.1; 

 

 Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2014 este în sumă de 0,03 mii lei nu se 

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

(1)     0,03 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.07, 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 477.868,64 mii lei, conform programului de 

investitii publice, din care: 

-   374.882,32 mii lei  –  buget local; 

- 101.446,52 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi externe;   

- 1.539,80 mii lei  –  suma alocată pentru instituţii publice şi activităţi finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii. 

 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, unităţile de învăţământ din Sectorul 1, Direcţia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale a Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 

Complexul Multifuncţional Caraiman, Poliţia Locală a Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, 

Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul  Secretariat General, Audienţe, 

precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 25.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 138 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aaddooppttaarreeaa  uunnoorr  mmăăssuurrii  ppeennttrruu  pprreeîînnttââmmppiinnaarreeaa  eeffeecctteelloorr  sseezzoonnuulluuii  rreeccee  ––  

  iiaarrnnaa  22001144--22001155  

 

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

Direcţiei Utilităţi Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

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; 

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 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; 

Având în vedere adresa SC. Compania Romprest Service S.A. nr. 3.377/15.09.2014 

înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu nr. 24.357/16.09.2014. 

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. În vederea constituirii de către S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. a 

stocului de materiale antiderapante ce vor fi utilizate pe raza Sectorului 1 pentru prevenirea şi 

combaterea poleiului şi a îngheţului în perioada de iarnă 2014-2015, se mandatează Directorul 

Direcţiei Inspecţie din cadrul Poliţiei Locale Sector 1 să aprobe materialele antiderapante ce vor fi 
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utilizate pe raza Sectorului 1, respectiv cantităţile estimate de material antiderapant precum şi 

tarifele de transport şi achiziţie a acestora, în baza fişei de calcul ce va fi prezentată de către 

operatorul SC. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. 

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Direcţia Inspecţie din cadrul Poliţiei Locale Sector 1, Direcţia 

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 25.09.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 139 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 1182/03.09.2014, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 129/28.08.2014 

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

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

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

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

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

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

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

           Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 1/2011 a educatiei naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

   Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 129/28.08.2014 privind 

aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. G-ral Christian Tell nr. 22, Sector 

1, București, necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii și a clasei pregătitoare din 

cadrul Colegiului German Goethe; 

 Luând în considerare Minuta încheiată de părțile contractante, ca urmare a întâlnirii din data 

de 03.09.2014; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

Art.1. Se aprobă încheierea Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 1182/03.09.2014, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 129/28.08.2014, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.2. Prețul de închiriere va fi achitat în lei la cursul B.N.R. valabil la data facturării chiriei.  

 

Art.3. Se împuternicește doamna Popa Cristina, Director al Colegiului German Goethe, să 

semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Actul Adițional menționat la art. 1. 

 

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

Sanitare Publice Sector 1, Directorul Colegiului German Goethe şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

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

data de 25.09.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 140 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînncchheeiieerriiii  AAccttuulluuii  AAddiițțiioonnaall  llaa  CCoonnttrraaccttuull  ddee  îînncchhiirriieerree  nnrr..  4411//1100..0066..22001144  

îînncchheeiiaatt  îînnttrree  GGrrăăddiinniițțaa  ddee  ccooppiiii  nnrr..  228833  șșii  pprroopprriieettaarriiii  iimmoobbiiuulluuii  ddiinn  

ssttrr..  BBăănneeaassaa  nnrr..  3399AA,,  SSeeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeșșttii  

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

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

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

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

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

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

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

             Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 1/2011 a educatiei naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 

acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014 pentru actualizarea cunatumului chiriilor 

aferente imobilelor retrocedate și afectate unor destinații de interes public, care modifică și 

completează dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor 

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

juridic al unor imobile preluate in mod abuziv  în perioada 6 Martie 1945 – 22 Decembrie 1989, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 84/08.05.2014 privind 

aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Băneasa nr. 39 A, Sector 1, 

București, în care își desfpșoară activitatea Grădinița de copii nr. 283; 

 Luând în considerare Notificarea proprietarilor imobilului situat în str. Băneasa nr. 39 A, Sector 

1, București, respectiv a domnului Deaconescu Ion în nume propriu și în calitate de reprezentant al 

domnului Frank Dan George Eugen și al doamnei Frank Sofia, transmisă prin avocat Maria Pencea 
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– Societatea Civilă de Avocați „Olteanu și Asociații”, înregistrată la Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 9645/30.06.2014; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

Art.1. Se aprobă încheierea Actului Adițional la Contractul nr. 41/10.06.2014, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 84/08.05.2014, încheiat între Grădinița de copii nr. 283 

și domnul Deaconescu Ion în nume propriu și în calitate de reprezentant al domnului Frank Dan 

George Eugen și al doamnei Frank Sofia, prin care se actualizează cu indicele prețurilor de consum, 

cuantumul chiriei pentru imobilul situate în str. Băneasa nr. 39A, Sector 1, București, în conformitate 

cu Hotărârea Guvernului României nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente 

imobilelor retrocedate și afectate unor destinații de interes public, conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Se împuternicește doamna ACHIM GABRIELA AURELIA - director al Grădiniței de 

copii nr. 283, să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Actul Adițional 

menționat la art. 1. 

 

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

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, directorul Grădiniței de copii nr.283 şi Serviciul Secretariat 

General, Audienţe, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                  

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

data de 25.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 141 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..334400//1177..0088..22000099,,  

rreessppeeccttiivv  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..336666//2244..0099..22000099  

 

 

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

întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1; 

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

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

Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de Tehnică Legislativă la 

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 340/17.08.2009 

privind darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spaţiului în suprafaţă de 

579,94 mp (etaj I + II - Corp C) din incinta Complexului Social de Servicii Jiului, situat în Bucureşti, 

Sector 1, Str. Pajurei nr. 15A şi a spaţiului în suprafaţă de 198,47 mp din incinta Centrului de Primire 

în Regim de Urgenţă Pinocchio, situat în Bucureşti, Sector 1, B-dul Luptătorilor nr. 40,  structuri în 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, către Direcţia Generală 

de Poliţie Comunitară Sector 1, în scopul desfăşurării activităţii; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 366/24.09.2009 

privind transmiterea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani a spaţiului de 413,57 mp 

(demisol+parter+etaj I – corp B) din imobilul situat în  Str.Pajurei nr.15A, Sector 1, Bucureşti, aflat în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, către Direcţia 

Generală de Poliţie Comunitară Sector 1, în scopul desfăşurării activităţii; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi 

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

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 340/17.08.2009, în 

sensul prelungirii pentru o perioadă de 5 ani a termenului de dare în folosinţă gratuită a spaţiului în 

suprafaţă de 579,94 mp (etaj I + II - Corp C) din incinta Complexului Social de Servicii Jiului, situat în 

Bucureşti, Sector 1, Str. Pajurei nr. 15A şi a spaţiului în suprafaţă de 198,47 mp din incinta Centrului 

de Primire în Regim de Urgenţă Pinocchio, situat în Bucureşti, Sector 1, B-dul Luptătorilor nr. 40,  

structuri în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, către Poliţia 

Locală a Sectorului 1, în scopul desfăşurării activităţii. 

Art.2. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 366/24.09.2009, în 

sensul prelungirii pentru o perioadă de 5 ani a termenului de dare în folosinţă gratuită a spaţiului de 

413,57 mp (demisol+parter+etaj I – corp B) din imobilul situat în  Str.Pajurei nr.15A, Sector 1, 

Bucureşti, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1 către Poliţia Locală a Sectorului 1, în scopul desfăşurării activităţii. 

Art.3.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 .nr.340/17.08.2009, 

respectiv ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.366/24.09.2009 rămân neschimbate. 

Art.4. Primarul Sectorului 1,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1,  Poliţia Locală Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

data de 25.09.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 142 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ttrraannssmmiitteerriiii  îînn  ffoolloossiinnţţăă  ggrraattuuiittăă  aa  uunnuuii  ssppaaţţiiuu  ddiinn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  DDiirreeccţţiieeii  

GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11    

ccăăttrree  SSeerrvviicciiuull  ddee  AAmmbbuullaannţţăă  BBuuccuurreeşşttii--IIllffoovv  

 

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

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

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

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

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu 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. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 87/2002 privind aprobarea 

transmiterii în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 974 mp, situat în Creşa Jiului, Str. Pajurei 

nr. 15A, către Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 5 ani, ale 

Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 274/2007 privind aprobarea transmiterii temporare, în 

folosinţă gratuită, până la finalizarea lucrărilor de consolidare, supraetajare şi reabilitare corp C-

C.S.S. Jiului, a spaţiului în suprafaţă de 288,46 mp din incinta C.S.S. Sf. Ştefan din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. 

Nazarcea nr. 30, către Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru funcţionarea 

Serviciului de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti precum şi Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

278/2009 privind trasmiterea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spaţiului în 

suprafaţă de 974 mp din inicnta Complexului Social de Servicii Jiului, situat în Bucureşti, Sector 1, 

str. Pajurei nr. 15A, structură în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, către Serviciul de Ambulanţă al municipiului Bucureşti; 

Văzând cererea înregistrată sub nr. 15.106/19.08.2014, formulată de Serviciul de Ambulanţă 

Bucureşti-Ilfov; 
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În temeiul art.45, alin.(3), coroborat cu art.115,  alin.(1),   lit.b) şi art. 124 din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a 

spaţiului în suprafaţă de 974 mp din imobilul situat la adresa Bucureşti, Sector 1, str. Pajurei nr. 15A, 

aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 către 

Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, în scopul funcţionării substaţiei de ambulanţă a sectorului 1. 

Art.2. (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art.1 din prezenta hotărâre, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-

Ilfov vor încheia un contract de comodat.  

           (2) Se împuterniceşte directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 să semneze contractul de comodat menţionat.  

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

Protecţia Copilului Sector 1, Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                      

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

data de 25.09.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 143 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  SSeeccttoorr  11  

  

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

Poliţia Locală a Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;  

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

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

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

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 

(2), cu modificările şi completările ulterioare;  

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Văzând dispoziţiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.120/29.07.2014 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei 

Locale a Sectorului 1;  

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Poliției Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 25.09.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 144 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall  

DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  IImmppoozziittee  şşii  TTaaxxee  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Juridice şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor 

indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar; 

În baza dispoziţiilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.110/2013 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(1),  art.81, alin.(2), lit.e) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

   CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

                  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă  Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1, conform Anexelor nr. 1.1 şi nr.1.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.2. Primarul sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 şi 

Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 25.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 145 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa    SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii    

aall  CCoommpplleexxuulluuii  MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall  CCaarraaiimmaann  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de 

către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman, precum şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Juridice şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

sectorului 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în 

subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică 

cu personalitate juridică; 

Luând în considerare  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.137/16.09.2014 privind aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din 

Sectorul  1 al municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.e), coroborate cu prevederile art.115, 

alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Complexului Multifuncţional Caraiman, conform Anexei 

nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, 

Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 şi 

Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 25.09.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 146 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind  modificarea contractului de concesiune autentificat sub  nr. 2983/03.07.2009  

pentru imobilul situat în Bucureşti, B-dul Aerogării nr. 29, Sector 1 (Piaţa Aviaţiei) 

 

Văzând Raportul de specialitate al Administraţiei Pieţelor Sector 1, precum şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 139/24.03.2009 

privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică, prin negociere directă a unui teren în suprafaţă 

de 1913,85 mp, situat în B-dul Aerogării nr. 29, Sector 1, nr. cadastral 2511 (Piaţa Aviaţiei) către 

S.C. Immobiliare Bucarest S.R.L.;  

Ţinând seama de contractul de concesiune autentificat sub nr. 2983/03.07.2009 de către 

B.N.P. Mitache Mugurel Ioan, contract încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1, în calitate de 

concedent  şi S.C. Immobiliare Bucarest S.R.L., în calitate de concesionar; 

Luând act de sentinţa civilă nr. 400/19.03.2009 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a II-a civilă, 

definitivă şi irevocabilă, precum şi de Dispoziţia Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 

12706/23.07.2010 prin care s-a dispus restituirea în natură, în proprietatea domnului Dan Ştefan a 

terenului în suprafaţă de 135 mp, situat în Bucureşti, str. Graţioasă nr. 22, Sector 1; 

Având în vedere sentinţa civilă nr. 9897/28.05.2012 prin care s-a dispus rectificarea cărţii 

funciare deschise pentru imobilul situat în Bucureşti, B-dul Aerogării nr. 29, în sensul reducerii 

suprafeţei terenului ce a făcut obictul contractului de concesiune autentificat sub nr. 

2983/03.07.2009 cu suprafaţa de 135 mp ce a fost atribuită în natură domnului Dan Ştefan; 

Văzând adresa S.C. Immobiliare Bucarest S.R.L. înregistrată la sediul Administraţiei Pieţelor 

Sector 1 cu nr. 1873/11.11.2013 prin care a solicitat reeşalonarea redevenţei prevăzute în contractul 

de concesiune autentificat cu nr. 2983/03.07.2009, pentru imobilul constând în teren în suprafaţă de 

1913,85 mp, situat în Bucureşti, Bd. Aerogării nr. 29, Sector 1; 

Luând în considerare raportul de evaluare nr. 500/22.08.2014 privind impactul asupra 

redevenţei încasate, ca urmare a reducerii suprafeţei de teren din imobilul situat în Bucureşti, B-dul 

Aerogării nr. 29, Sector 1, raport întocmit de către S.C. Dumitraşcu Expertize S.R.L. Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3) şi alin.(5), teza a II-a, 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; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se ia act de raportul de evaluare nr. 500/22.08.2014 privind impactul asupra 

redevenţei încasate de către Consiliul Local al Sectorului 1, ca urmare a reducerii suprafeţei de 

teren din imobilul situat în Bucureşti, B-dul Aerogării nr. 29, Sector 1, raport întocmit de către S.C. 

Dumitraşcu Expertize S.R.L. Bucureşti. 

Art.2. Se aprobă modificarea contractului de concesiune autentificat sub  nr. 

2983/03.07.2009 de către Birorul Notarului Public Mitache Mugurel Ioan, contract încheiat între 

Consiliul Local al Sectorului 1, în calitate de concedent şi  S.C. Immobiliare Bucarest S.R.L., în 

calitate de concesionar, în sensul diminuării suprafeţei de teren date în concesiune şi a diminuării 

redevenţei pe care concesionarul trebuie să o achite concedentului. 

Art.3. (1) Se mandatează directorul general al Administraţiei Pieţelor Sector 1 să organizeze 

procedura de negociere şi să numească o comisie de negociere a redevenţei pe care concesionarul 

va trebui să o achite concedentului, ca urmare a aplicării prevederilor art. 2 al prezentei hotărâri. 

(2)  Din partea Consiliului Local al Sectorului 1, vor face parte din comisia de negociere 

următorii consilieri locali: 

- domnul Teodor Cristian Dumitrescu; 

- domnul Niculae Pupăză. 

Art.4 Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune, act adiţional care 

să cuprindă noua valoare a redevenţei pe care concesionarul o va achita Consiliului Local al 

Sectorului 1. 

Art.5 Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1 actul adiţional menţionat la art. 4. 

Art.6. Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, persoanele nominalizate în 

cuprinsul prezentei hotărâri şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 25.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 147 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..  22  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  

113333//2288..0088..22001144  pprriivviinndd  rreeppuubblliiccaarreeaa  AAnneexxeelloorr  nnrr..  11  şşii  nnrr..  22  aallee    

HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  119966//2288..1111..22001133  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  rreeţţeelleeii  

şşccoollaarree  ddee  ssttaatt  şşii  ppaarrttiiccuullaarree  ppee  rraazzaa    sseeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii    

ppeennttrruu  aannuull  22001144--22001155  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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; 

Văzând adresa Liceului Teoretic „Şcoala Mea” nr. 542/02.09.2014 înregistrată la sediul 

Primăriei Sectorului 1 cu nr. 23535/08.09.2014 prin care suntem informaţi cu privire la preluarea de 

către Liceul Teoretic „Şcoala Mea” a Grădiniţei cu Program Prelungit „Grădiniţa Mea”, ca urmare a 

fuziunii prin absorbţie;  

Luând act de adresa Şcolii Primare Libere Waldorf nr. 184/05.09.2014 înregistrată la sediul 

Primăriei Sectorului 1 cu nr. 24083/11.09.2014 prin care ne informează cu privire la schimbarea 

sediului unităţii de învăţământ; 

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; 

 



197 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 se modifică 

conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 

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 ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 25.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 148 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la 

stabilirea ordinei  de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în  Legea nr. 

114/1996, a locuinţei 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 şi art.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 art.21 din Hotărârea 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. 192/28.11.2013 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate 

în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea 114/1996; 

 În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE :  

 

Art.1. Se aprobă lista de priorităţi valabilă pe anul în curs, ce cuprinde solicitanţii îndreptăţiţi 

să primească o locuinţă socială în ordinea de prioritate stabilită conform criteriilor care se au în 



199 

 

vedere la calcularea punctajului ce revine fiecărui solicitant, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Primarul sectorului 1, Viceprimarul 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 ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 25.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 149 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccţţiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii    ssiittuuaattee  îînn  SSeeccttoorruull  11  

aall    MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii      

 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul nr. 20/19.09.2014 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.14/12/09.07.2014,  15/17/03.09.2014; 15/15/03.09.2014; 

15/14/03.09.2014; 16/14/17.09.2014; 15/16/03.09.2014; 16/16/17.09.2014; 16/13/17.09.2014 a 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că reglementarea 

dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale; 

- Avizele Comisiei de circulaţie PMB si  Comisiei de Precoordonare Retele - PMB 

Ţinând seama de prevederile:  

  -  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de 

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;  

- Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare, privind formularele, procedura de 

autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; 

 - Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor 

de amenajare a teritoriului şi de urbanism;  

 - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a 

teritoriului: 
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În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.e), art.81, alin. (2), lit. i) şi art.115, alin.(1), lit.b) din 

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 1   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenurile 

situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Rapoartele de informare si consultare a 

publicului pentru documentatiile de urbanism prevăzute în  Anexa nr.1, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre şi conţine  8 poziţii.   

 

Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul de 

construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire. 

 

Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior 

aprobate. 

 

Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări 

urbanistice contrare. 

 

Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 25.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 150 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccțțiiii  aall  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aall    PPrriimmaarruulluuii  sseeccttoorruulluuii  11  aall  

mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeșșttii,,  pprreeccuumm  șșii  aallee  iinnssttiittuuțțiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11    

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de către Direcţia Juridică şi Resurse Umane; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

             Având în vedere prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2004 - privind protecţia personalului din 

autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

            Cu respectarea prevederilor din Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

           În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011, a dialogului social, cu modificările si 

completările ulterioare;  

           Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010– LEGE CADRU privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor 

indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. I, pct. 14, litera b), din Legea nr. 13/2011 privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare; 
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

Cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2013 – reglementarea unor 

măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea 

personalului plătit din fondurile publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare,  aprobată cu cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările şi completările  ulterioare; 

Având în vedere prevederile ordinului comun al viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării 

regionale și administrației publice și viceprim – ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 

63/206/17.01.2014  privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa 

la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

În concordanță cu prevederile Ordinului nr. 96/05.03.2014 emis de către Instituția Prefectului 

Municipiului București privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2014, pentru 

subdiviziunea administrativ – teritorială sectorul 1 al municipiului București.   

Văzând Ordinul comun nr. 64/39/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice și Ministerului Finanțelor Publice, nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului 

general al unităților administrativ – teritoriale din municipiul București pe anul 2014; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 102 din 19.06.2014 privind 

aprobarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de 

specialitate precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În concordanță cu prevederile Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 nr. 2804 din 27.05.2014 prin 

care se stabileşte numărul maxim de posturi de la nivelul aparatului de specialitate de 322, inclusiv 

funcţiile de primar şi viceprimar, secretar al Sectorului 1 al Municipiului București precum şi numărul 

de posturi prevăzut pentru Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă sector 1 de 93 

de posturi; 

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de 

înregistrare 262 din 11 martie 2014 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de 930, 

începând cu data de 01.01.2014, pe subunitatea administrativ teritorială sector 1 a Municipiului 

Bucureşti, cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare „Învăţământ”,  finanțat din bugetele 
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locale, „Sănătate” și „Asigurări şi asistenţă socială” indiferent de sursa de finanțare, pentru care au 

fost stabilite standarde prin alte acte normative ce cuprind inclusiv normativul de personal; 

Ținând cont de adresa Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București nr.  

327/27.02.2014, înregistrată în cadrul Instituției Prefectului Municipiului București cu nr. 

3666/28.02.2014, prin care se comunică populația stabilă  în municipiul București și sectorul 1 al 

acestuia, la 01 ianuarie 2013, precum și adresa Ministerului Afacerilor Interne  nr. 

1793438/DGICIP/18.02.2014, înregistrată sub nr. 2823/18.02.2014, cu privire la stabilirea și 

comunicarea numărului maxim de posturi, de către prefect, pe subunitatea administrativ teritorială 

sector 1, pentru anul 2014; 

Având în vedere adresa nr. 3110/SICPI/324/2014, înregistrată în cadrul Instituției Prefectului 

Municipiului București sub nr. 3588/27.02.2014 prin care Primăria Sectorului 1 a comunicat valoarea 

proiectelor contractate și aflate în implementare din fonduri externe nerambursabile, precum și 

perioadele de implementare; 

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la 

nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile 

restabilirii numărului maxim de posturi pe anul 2014; 

Pentru a asigura flexibilitate şi reacţie rapidă la normativul de posturi restabilit pentru anul 

2014 ca urmare restabilirii numărului maxim de posturi, în funcţie de realitatea concretă în cadrul 

subunităţii administrativ teritorială Sector 1 al municipiului București; 

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă 

vizând administraţia publică locală, Sectorul 1 al Muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi 

cerinţe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau 

îndeplinirii unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat 

către cetăţean şi nevoile acestuia; 

            În virtutea obligației Sectorului 1 al Municipiului București de a respecta numărul maxim de 

posturi de 930 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 

cu modificările și completările ulterioare și, raportat la obiectul de activitate al aparatului de 

specialitate şi atribuţiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de 

beneficiari cărora se adresează acestea prin acţiunile lor, se impune cu necesitate ca măsurile de 

reorganizare instituţională propuse să fie realizate în regim de urgenţă; 

          De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată şi de faptul că  Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti,  trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără 

întârzieri, plata întregii game de prestaţii gestionate de aparatul de specialitate, de continuitate a 

activităţii  instituțiilor publice de interes local etc.;  
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Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru 

reglementarea cadrului structurilor organizatorice; 

            În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit. e), şi art.115, alin.(1), lit.b), din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al 

municipiului București, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, conform 

Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

           Art.2. Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură 

organizatorică  se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele 

reglementate de legislaţia în vigoare.  

 

Art.3. Prevederile prezentei hotărârii întră în vigoare de la data comunicării. Celelalte 

prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statul de funcţii al 

aparatului de specialitate, îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

Art.4. Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia 

Juridică şi Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul 

Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 25.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 151 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii  șșii  ccoommpplleettăărriiii    îînn  cceell  ddee--aall  ddooiilleeaa  sseemmeessttrruu  aall  aannuulluuii  22001144  aa  

PPllaannuulluuii  ddee  ooccuuppaarree  aa  ffuunnccţţiiiilloorr  ppuubblliiccee  ppee  aannuull  22001144  llaa  nniivveelluull  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aall  

pprriimmaarruulluuii  sseeccttoorruulluuii  11,,  ((AAnneexxaa  nnrr..11)),,  aapprroobbaatt  pprriinn  HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  

nnrr..  114466  ddiinn  3300..0099..22001133,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  șșii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree    

 

         Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de către Direcţia Juridică şi  Resurse Umane; 

Având în vedere Raportul Comisiei 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 legislative pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ţinând seama de prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

          Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

          Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;  

         În temeiul prevederilor art. 6, alin. (2), art. 11, alin. (2)  din Ordinul nr. 7660/2006 privind 

aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 

          În concordanță cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 102/19.06.2014 din 25.07.2013 

privind aprobarea Organigramei,  Statului de funcţii,  precum și aprobarea modificării și completării 

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 

al municipului București, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1; 

          Luând în considerare propunerea privind  modificarea în cursul semestrului II al anului 2014 a 

planului de ocupare a funcţiilor publice, înaintată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prin 

adresa  înregistrată sub nr.I 1851 din 24.09.2014; 

          În baza prevederilor art. 45, alin (1), art. 81, alin. (2), lit. e) şi art. 115,  alin. (1), lit. b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
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          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  Se modifică și se completează art. 1 și Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 146 din 30.09.2013, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

   

“Se aprobă modificarea și completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 

aparatul de specialitate al primarului sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.”  

 

Art.2. (1) Planul de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate precum 

şi de la nivelul instituţiilor publice subordonate poate fi modificat semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei  

Naţionale a Funcţionarilor Publici.  

          (2) Sectorul 1 al Municipiului București va înștiința Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici în ceea ce privește modificarea și completarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru 

aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 al municipiului București, pe anul 2014, conform 

Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146 din 

30.09.2013, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.  

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data  comunicării.  

Art.5. Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia 

Juridică şi Resurse Umane, aparatul de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului 

București şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 25.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 152 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  PPllaannuulluuii  ddee  ooccuuppaarree  aa  ffuunnccţţiiiilloorr  ppuubblliiccee  ppee  aannuull  22001155  llaa  nniivveelluull  aappaarraattuulluuii  

ddee  ssppeecciiaalliittaattee  şşii  llaa  nniivveelluull  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  ppuubblliiccee  ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  sseeccttoorruulluuii  11    

““DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă    şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  aa  SSeeccttoorruulluuii  11,,    

DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  IImmppoozziittee  şşii  TTaaxxee  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11,,    

PPoolliiţţiiaa  LLooccaallăă  SSeeccttoorr  11,,  CCoommpplleexxuull  MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall  CCaarraaiimmaann  SSeeccttoorr  11””    

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Juridică şi  Resurse Umane; 

 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 legislative pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

          Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;   

          În temeiul prevederilor Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 

elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 

 Luând în considerare propunerile privind planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 

2014, înaintate  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  prin adresa  înregistrată sub nr. 35615 

din 22.08.2014; 

         În baza prevederilor art.45, alin.(1), art. 81, alin. (2), lit. e) şi art. 115,  alin. (1) lit. b) din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

             CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 pentru anul 2015, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru instituţia publică de interes 

local Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 1 pentru anul 2015, 

conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru  instituţia publică de interes 

local Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 pentru anul 2015, conform Anexei 

nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru instituţia publică de interes 

local Poliţia Locală Sector 1 pentru anul 2015, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru instituţia publică de interes 

local Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1 pentru anul 2015, conform Anexei nr. 5, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Planul de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate precum şi 

de la nivelul instituţiilor publice subordonate poate fi modificat semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei  

Naţionale a Funcţionarilor Publici.  

Art.7. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data  adoptării.  

Art.8. Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia 

Juridică şi Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1, Direcţia 

Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului  Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale 

a Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1 şi 

Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 25.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 153 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  MMeettooddoollooggiieeii  ddee  lluuccrruu  îînn  vveeddeerreeaa  aaccoorrddăărriiii  aajjuuttooaarreelloorr  ppeennttrruu  îînnccăăllzziirreeaa  

llooccuuiinnţţeeii,,  ccoonnffoorrmm  pprreevveeddeerriilloorr  OOrrddoonnaannţţeeii  ddee  UUrrggeennţţăă  aa  GGuuvveerrnnuulluuii  RRoommâânniieeii  nnrr..7700//22001111  

pprriivviinndd  mmăăssuurriillee  ddee  pprrootteeccţţiiee  ssoocciiaallăă  îînn  ppeerriiooaaddaa  sseezzoonnuulluuii  rreeccee,,    

ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  șșii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 70/2011 

privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(1), lit.n) şi art.115, alin (1), lit.b) din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Metodologia de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea 

locuinţei, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 70/2011 privind 

măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, 

conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  

Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 25.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 154 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..113366//2288..0088..22001144  pprriivviinndd  

aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  ccoonnssttrruuccţţiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii  ssiittúúaattee  

îînn  SSeeccttoorruull  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  

 

Având în vedere : 

             - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

             - Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

             - Raportul nr. 22/19.09.2014 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare 

şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului 

Local al sectorului 1, avizul nr.14/16/20.08.2014 a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv 

prioritar al administraţiei publice locale; 

             - Avizele Comisiei de circulaţie PMB si  Comisiei de Precoordonare Reţele - PMB 

             Ţinând seama de prevederile:  

  -  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

            -  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de 

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                   

            - Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare, privind formularele, procedura de 

autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; 

 - Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea 

Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor 

de amenajare a teritoriului si de urbanism;  

 - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a 

teritoriului; 
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 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.136/28.08.2014 

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate 

în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti; 

            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.e), art.81, alin. (2), lit. i) şi art.115, alin.(1), lit.b) din 

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările 

ulterioare 

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1. Se revocă Planul Urbanistic de Detaliu Str. Aristotel Pappia nr.7 – Supraetajare locuinta 

pe conturul existent S+P+1E-2E, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.136/28.08.2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive 

pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, poziţia 10 a Anexei nr.1 din hotărârea mai 

sus menţionată. 

 

           Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.136/28.08.2014 

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate 

în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti rămân neschimbate. 

 

           Art.3. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 25.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 155 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  ttrraannssmmiitteerreeaa  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  IImmppoozziittee  şşii  TTaaxxee  LLooccaallee  SSeeccttoorr  11    

aa  uunnuuii  ssppaaţţiiuu  îînn  ssuupprraaffaaţţăă  ddee  2200,,6655  mmpp,,  ssiittuuaatt  îînn  iimmoobbiilluull  ddiinn  BB--dduull  BBaannuu  MMaannttaa  nnrr..  99,,  SSeeccttoorr  11  

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Investiţii; 

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; 

Luând în considerare prevederile art. 866 şi următoarele din Codul Civil; 

Văzând solicitarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 

nr.316424/22.09.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr.25297/23.09.2014; 

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  

Art.1.  (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe 

Locale Sector 1 a unui spaţiu în suprafaţă de 20,65 mp, situat la parterul imobilului din B-dul Banu 

Manta nr. 9, Sector 1. 

 

(2) Imobilul menţionat la alin. (1) va fi utilizat de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe 

Locale Sector 1 în vederea deschiderii unui punct de încasare taxe şi impozite locale. 

 

(3) Pe toată durata deţinerii în administrare, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 1 nu va putea schimba destinaţia spaţiului, sub sancţiunea revocării dreptului de administare. 
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Art.2. Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 va suporta contravaloarea 

cheltuielilor legate de dotarea corespunzătoare a spaţiului şi contravaloarea utilităţilor. 

 

Art.3. Predarea-primirea spaţiului descris la art. 1 se va realiza pe bază de protocol de 

predare-primire încheiat între părţile interesate. 

 

Art.4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să numească din rândul aparatului de 

specialitate comisia care să procedeze la predarea-primirea imobilului descris la art. 1. 

 

Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 25.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 156 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 137/16.09.2014 pentru 

aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al 

municipiului Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate al directorului executiv al Direcţiei Juridice 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 a Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

 Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 137/16.09.2014 pentru 

aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând adresa Guvernului României – Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

15.569/P/23.09.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu  nr. 25342/23.09.2014; 

 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 revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 137/16.09.2014 pentru 

aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului 

Bucureşti. 
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Art.2. Primarul Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, Direcţia Juridică şi 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 şi Serviciul 

Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 25.09.2014. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 157 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  pprreessttăărriiii  ddee  sseerrvviicciiii  ddee  ssăănnăăttaattee  oorraallăă  ggrruuppuurriilloorr  vvuullnneerraabbiillee    

ddiinn  sseeccttoorruull  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate al directorului executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman; 

Ţinând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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; 

  Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

 Luând în considerare prevederile art. 36 alin. (6), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 157/25.09.2014 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 137/16.09.2014 pentru aprobarea 

prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului Bucureşti; 

 Văzând adresa Guvernului României – Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

15.569/P/23.09.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu  nr. 25342/23.09.2014; 

 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. (1) Se aprobă prestarea de către Complexul Multifuncţional Caraiman de servicii de 

sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului Bucureşti, direct sau în colaborare 

cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. 
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(2) Prin „persoane vulnerabile” se înţeleg acele persoane ale căror venituri se situează sub 

nivelul salariul minim pe economie/membru de familie, persoanelor cu handicap şi persoanelor 

instituţionalizate cu domiciliul legal pe raza sectorului 1 Bucureşti, beneficiari ai legilor speciale, copii 

sau tineri până la vârsta de 26 de ani care urmează cursurile cu frecvenţă (de zi) ale unei instituţii de 

învăţământ acreditate, conform criteriilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

27din 27.02.2014. 

Art.2.  Se aprobă încheierea unui contract de comodat între Administraţia Domeniului Public 

Sector 1 şi Complexul Multifuncţional Caraiman pentru punerea la dispoziţie a unui spaţiu 

corespunzător în imobilul din B-dul Poligrafiei nr. 4, Sector 1.  

Art.3. Se mandatează directorul Complexului Multifuncţional Caraiman să semneze 

contractul de comodat menţionat la art. 2 şi să negocieze şi să semneze protocolul de colaborare cu 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. 

Art.4. Primarul Sectorului 1, directorul general al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, 

directorul executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 25.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 158 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  nnuummiirreeaa  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  îînn    

CCoonnssiilliiiillee  ddee  AAddmmiinniissttrraaţţiiee    şşii  îînn  CCoommiissiiiillee  ppeennttrruu  eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  

ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddiinn  sseeccttoorruull  11    

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

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 pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art.96, alin.(2) din Legea învăţământului nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.81, alin. (2), lit.j) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică local, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art.11, alin.(4), lit.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 prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.114/23.06.2012 privind 

validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 10.06.2012; 

   În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) și art.115, alin. (1) lit.b)  din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

  CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE:: 

 

Art.1. Se aprobă numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de 

Administraţie  şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ 
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preuniversitar din sectorul 1, conform  Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților 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 ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 25.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 159 

Data: 25.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aalleeggeerreeaa  pprreeşşeeddiinntteelluuii  ddee  şşeeddiinnţţăă  

 

Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi 

atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma alegerilor 

locale din data de  10.06.2012; 

Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului României nr.35/2002, modificată şi aprobată 

prin Legea nr.673/2002; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.115/23.06.2012  

privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.108/19.06.2014 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă;  

În temeiul prevederilor art.35, art.45, art.81, alin.(2), lit.a) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare și completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

Articol unic: Se  alege domnul consilier ION BRAD preşedinte de şedinţă al Consiliului 

Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni. 

  

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 25.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 160 

Data: 25.09.2014  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2/PRIMĂRIA SECTOR 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 încetarea mandatului unui consilier local 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.09.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local ;  

 Analizând: 

 - Referatul Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti înregistrat sub nr. 53445 din data 

de 10.09.2014; 

 - Raportul de specialitate nr. 53444/10.09.2014, întocmit de Directorul Direcţiei Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea din data de 04.09.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Gherghiceanu Florentina; 

 - Cererea d-nei consilier local Gherghiceanu Florentina înregistrată la Primăria Sectorului 2 

sub nr. 53359/10.09.2014; 

 - 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: 

 - Art. 9 alin. (2) lit. a) şi b) coroborat cu art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 44 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea regulamentului – 

cadru privind organizarea şi funcţionarea consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 673/2002; 

 - 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. 

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ia act de încetarea de drept a 

mandatului d-nei consilier local GHERGHICEANU FLORENTINA, aleasă pe listele electorale ale 

Partidului Poporului Dan Diaconescu, la alegerile locale din data de 10 iunie 2012 şi îl declară 

vacant.  

 

 Art.2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.83 

Bucureşti,15.09.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 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 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului  unui consilier local 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.09.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind validarea mandatului  unui consilier local;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 53479/10.09.2014 întocmit de către Direcţia Administraţie Publică 

şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 - Hotărârea din data de 04.09.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, al doamnei Gherghiceanu Florentina;         

 - Adresa Partidului Poporului - Dan Diaconescu Organizaţia Municipiului Bucureşti, înregistrată 

la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 53377 din data de 10.09.2014, prin 

care se confirmă că doamna Gherghiceanu Georgeta Olimpia este membru al acestei formaţiuni 

politice; 

 - Hotărârea nr. BNC/225/03.09.2014 emisă de Biroul Naţional de Coordonare al Partidului 

Poporului - Dan Diaconescu; 

 - Decizia Comisiei de validare, aleasă prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

59/19.06.2012 privind alegerea membrilor Comisiei de validare, ulterior modificată prin H.C.L. Sector 

2 nr. 58/2013; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 31 alin. (3) şi art. 31^1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Art. 96 alin. (9) din Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 31 alin. (3) – (5) şi art. 31^1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi al art. 7 din Ordonanţa 

Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Pe data prezentei, se validează mandatul de consilier local al supleantului  

Gherghiceanu Georgeta Olimpia,  membru al Partidului Poporului – Dan Diaconescu.  

 

 Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.84 

Bucureşti, 15.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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 
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H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului  unui consilier local 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.09.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind validarea mandatului  unui consilier local;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54369/15.09.2014 întocmit de către Direcţia Administraţie Publică 

şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 54112 din data de 

12.09.2014, prin care se confirmă că doamna Paninopol Nicoleta este membru al acestei formaţiuni 

politice; 

 - Decizia Comisiei de validare, aleasă prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

59/19.06.2012 privind alegerea membrilor Comisiei de validare, ulterior modificată prin H.C.L. Sector 

2 nr. 58/2013. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 31 alin. (3) şi art. 31^1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Art. 96 alin. (9) din Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 31 alin. (3) – (5) şi art. 31^1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi al art. 7 din Ordonanţa 
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Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Pe data prezentei, se validează mandatul de consilier local al supleantului  Paninopol 

Nicoleta,  membru al Partidului Social Democrat.  

 

 Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.85 

Bucureşti, 15.09.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
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H O T Ă R Â R E 

pentru completarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 privind actualizarea reţelei de 

amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor 

pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea 

metodologiei de eliberare a „avizului de amplasare” 

 

 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, 15.09.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru completarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 

privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor, a 

presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru 

aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de amplasare”;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 36064/16.06.2014 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului precum şi 

Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Adresa S.C. KID Construct Invest S.R.L. înregistrată sub nr. 22086/11.04.2014; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -  H.G. nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban; 

 - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului 

urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al 
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Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de 

amplasare”. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I (1) Se aprobă completarea anexelor la H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 privind actualizarea 

reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe 

domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de 

eliberare a „avizului de amplasare”, cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

           (2) Anexele nr. 1 şi 2 conţin un număr de 5 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

           (3) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2014, rămân 

aplicabile. 

 

 Art. II Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

  

 Art. III (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

            (2) Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice şi juridice interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.86 

Bucureşti, 15.09.2014  

 

 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 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 27/2014 privind  aprobarea reţelei 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul 

 Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2014 – 2015 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.09.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 27/2014 privind  aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care 

vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2014 – 2015;  

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 3398/28.08.2014 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 51153/04.09.2014 prezentat de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi 

Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 2.192/30.11.2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

 - Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6.564/13.12.2011, 

actualizat, privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din 

sistemul naţional de învăţământ preuniversitar; 

 - Ordonanţa nr. 63/29.08.2002, actualizată, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 564/31.07.2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare a comisiei de 

atribuire denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 50/2014 privind  atribuirea denumirii  unor  unităţi de 
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învăţământ preuniversitar de stat şi particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului  

Bucureşti; 

 - Avizul Conform nr. 107655/18.12.2013 emis de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special  liceal şi special 

postliceal pentru anul şcolar 2014 - 2015; 

 - Avizul Conform nr. 28439/17.12.2013 transmis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 2 pentru anul 2014 - 2015; 

 - Avizul Conform nr. 1468/10.02.2014, Avizul Conform nr. 2386/24.02.2014 şi Avizul Conform 

nr. 5280/07.04.2014 transmise de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti prin care s-a 

avizat completarea şi modificarea reţelei şcolare pentru anul 2014 - 2015;  

 - Avizul nr. 01/25.04.2014 transmis de către Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat atribuirea şi schimbarea denumirii unor unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Anexele nr. 1 – 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/2014 se modifică şi se 

completează conform anexelor nr. 1 – 3, ce conţin un număr de 9 file şi fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 27/2014 privind  aprobarea reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  

Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2014 – 2015, rămân aplicabile. 

 

 Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Calitate, Comunicare şi Relaţii 

Internaţionale, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi 

unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. IV (1) Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
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           (2)  Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate 

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.87 

Bucureşti, 15.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul-cadru de parteneriat public- 

privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Obor” 

 

 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, 15.09.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul-

cadru de parteneriat public- privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Obor”; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 1202/29.08.2014 întocmit de Directorul General 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. 50404/05.09.2014 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 50359/09.09.2014 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Procesul verbal încheiat la data de 27.08.2014 între Administraţia Pieţelor Sector 2 şi S.C. 

Piaţa Obor Market & Complex Comercial S.A.; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 131/2006 privind aprobarea contractului de parteneriat public-privat 

pentru concesiunea de lucrări având ca obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Zona Piaţa 

Obor” precum şi transmiterea în folosinţă gratuită a terenului aferent obiectivului de investiţii, astfel 

cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 1/2007 privind prorogarea unui termen şi 

H.C.L. Sector 2 nr. 26/2008;  
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 - H.C.L. Sector 2 nr. 50/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor obiective de 

investiţii;  

 - H.C.L. Sector 2 nr. 117/2007 privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de parteneriat 

public – privat pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Obor; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 131/2006 privind aprobarea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea 

de lucrări având ca obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Zona Piaţa Obor” precum şi 

transmiterea în folosinţă gratuită a terenului aferent obiectivului de investiţii şi pentru aprobarea unui 

Act adiţional la Contractul de parteneriat public privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – 

Piaţa Obor”. 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 19/2011 privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de parteneriat 

public – privat pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Obor.  

 

 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 

 

 Art.1 (1) Se aprobă Actul adiţional nr. 4 la Contractul-cadru de parteneriat public - privat 

privind „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - Piaţa Obor” încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 131/2006, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

           (2) Anexele nr. 1 şi 2 conţin un număr de 5 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2 (1) Se mandatează Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 să semneze, în 

numele Consiliului Local Sector 2, Actul adiţional nr. 4 la Contractul-cadru de parteneriat public-

privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - Piaţa Obor”. 

           (2) Se împuterniceşte Administraţia Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, să înregistreze în evidenţele proprii Actul adiţional nr. 

4 la Contractul-cadru de parteneriat public-privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - Piaţa 

Obor” şi să urmărească executarea acestuia.  

            (3) Se împuterniceşte Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 să 

efectueze toate demersurile privind înscrierea terenului menţionat în Actul adiţional nr. 4 în 

evidenţele cadastrale, conform art. 40 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea dezmembrării. 
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 Art.3 Primarul Sectorului 2, împreună cu Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2, 

vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2) Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice şi juridice interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.88 

Bucureşti, 15.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea 

şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr 60/2009 şi H.C.L. Sector 2 nr 111/2013 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.09.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi componenţa nominală a 

Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr 

60/2009 şi H.C.L. Sector 2 nr 111/2013;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 55823/08.08.2014 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; 

 - Nota de Fundamentare nr. 51012/02.09.2014 întocmită de Secretarul Sectorului 2; 

 - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 115 din Legea nr 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a 

comisiei pentru protecţia copilului; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a 

Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

60/2009 şi H.C.L. Sector 2 nr. 111/2013. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I  Se aprobă prelungirea cu un an a termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din H.C.L Sector 

2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 

2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/2009 şi H.C.L. Sector 2 nr. 111/2013, 

începând cu data prezentei. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa 

nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 60/2009 şi H.C.L. Sector 2 nr. 111/2013, rămân aplicabile. 

 

 Art. III  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.89 

Bucureşti, 15.09.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
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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 acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2014 pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social 

 

 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, 15.09.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări 

de interes local pe anul 2014 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de 

ajutor social;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 9603/02.09.2014 şi Nota de fundamentare nr. 9602/02.09.2014 

întocmite 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 Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 18/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 ; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) şi n) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art. 1 Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2014 pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social, prevăzut în anexa, ce 

conţine un număr de trei file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 În termen de 30 zile de la data prezentei, Biroul Resurse Umane din cadrul 

Administraţiei Domeniului Public Sector 2 va întocmi şi supune aprobării Directorului General al 

A.D.P. Sector 2 Regulamentul de păstrare a evidenţei persoanelor beneficiare de ajutor social care 

prestează lunar acţiuni sau de lucrări de interes local. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 şi Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată 

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.90 

Bucureşti, 15.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pezenta 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 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, 15.09.2014; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2014;  

 Analizând: 

 - Raportul nr.53983/12.09.2014 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 modificată prin O.G. nr. 9/2014, 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 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 
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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    -    957.323  mii lei 

- cheltuieli  -  1.146.938 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 957.323  mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  -   688.435 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare           - 268.888 mii lei (din care 

224.038 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

- cheltuieli la suma de 1.197.322 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  688.435 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare -  458.503 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 1.146.938  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. - 2.43; la prezenta hotărâre. 

 

 Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului creditelor externe, conform anexei nr.3, si anexelor nr.  

3.1. – 3.1; 3.2; 3.3; la prezenta hotărâre. 

 

 Art.5  Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2014, conform 

anexelor nr. 4; 4,1 - 4.4, astfel: 

- Total venituri  în sumă de 41.253 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare   –  32.240 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare                -    9.013 mii lei  

 

- Total cheltuieli la suma de 41.253 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare  -  32.240 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare  -    9.013 mii lei; 
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 Art.6 Se aprobă rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

finanţat din fonduri bugetare în anul 2014, conform anexelor nr. 5 ; 5.1- 5.614. 

 

 Art.7 Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanţate din bugetul general al Sectorului 2, 

conform anexei nr.6. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe 

multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în anexa nr.6 

la prezenta hotărâre. 

 

 Art.8 Se aprobă Sinteza proiectelor finanţate din bugetul general al Sectorului 2 –Fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) , conform anexei nr.7 şi fişele programelor 

multianuale finanţate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) - conform 

anexelor  8; 8.1 -8.2;  9; 9.1-9.3; 

 

 Art.9 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.10 (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, 
 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.91 

Bucureşti, 15.09.2014 

 

 

 

 

 

 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  

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.09.2014; 

 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. 53273/10.09.2014 prezentat de Arhitectul Şef 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; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 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; 

 - 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; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 4/13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a 

http://www.ps2.ro/
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„Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”; 

 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare 

a publicului ale documentaţiilor de urbanism prevăzute în anexa ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, cuprinzând în total 4 poziţii. 

           (2) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de urbanism este de doi ani de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

           (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexă reprezintă regulament de 

urbanism şi dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaţii de construire eliberată conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2) Anexa se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice/juridice interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

POPESCU LENUŢA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.91 

Bucureşti, 15.09.2014 

 

 

 

 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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Hotărârea nr. 126 din 30 .09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea locuinţă şi concesionare teren, pe un teren proprietatea d-lui MANOLACHE VALERIU MARIAN, în suprafaţă 

de 36,19 mp şi teren proprietate privată a mun.Bucureşti în suprafaţă de 220,0mp, situat în STR. MANGANULUI nr.6 
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E -6 E retras, pe un teren proprietatea d-lui CHETE CIPRIAN CALIN , în 

 

 



249 

 

suprafaţă de 580,0 mp, situat în CAL. ŞERBAN VODĂ nr.39 sector 4……………………………………………………….. 282 

Hotărârea nr. 132 din 30 .09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 
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funcţiunea extindere imobil existent Sp+P+2
 
E+M cu un corp S+P+2

 
E+M anexa birouri şi concesionare teren, pe un teren 

proprietatea SC AGNES SEVICES SRL, în suprafaţă de 395,0 mp, şi teren proprietate privată a mun.Bucureşti în 

suprafaţă de 381,0mp situat în ŞOS. OLTENIŢEI nr.125, sector 4………………………………………………………….. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 

01.10.2014 – 31.12.2014 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

Având în vedere referatul Secretarului sectorului 4; 

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin 1 lit „a” din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Local aprobat prin HCLS4 nr. 13/2004, precum şi ale art. 35 alin.1 şi 81 alin. 2 lit. „a” din 

Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia 

publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic- Se alege domnul Ionescu – De Juan - De Juan Decebal - Dan în funcţia de 

preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 01.10.2014-31.12.2014. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.114/30.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2014  

 

  Consiliul Local al Sectorului 4, 

Având în vedere : 

 -  Expunerea de motive a primarului  Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei economice privind rectificarea bugetului local al 

Sectorului 4 nr.P.4.1/4815 din data de 29/09/2014;  

 Luând în considerare prevederile : 

- art.19 alin.(2) şi ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată 

şi completată ; 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă de  535.936 mii lei  conform anexei nr.1. 

 Art. 2 . Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează : 

 - Formularul 11 –   Anexa nr. 2 – Bugetul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole ;  

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.2 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole 

şi paragrafe;  

 Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât şi la 

partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

 

 - Anexa 3. - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de cheltuieli), în  

valoare de  535.936  mii lei 

 

 - Anexa 3.1  - capitol bugetar 51.02 - Autorităţi publice  

 - Anexa 3.1.1 - cap.51.02.01          - Autorităţi executive şi legislative 



252 

 

 - Anexa 3.1.2 - cap.51.02.01.03 D        - D.G.I.T.L. 

 - Anexa 3.1.3 - cap.51.02.01.03           - A.S.L.G. 

 - Anexa 3.1.4 - cap.51.02.01.03 P        - Primăria sector 4 

 

 - Anexa 3.2   - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale 

  - Anexa 3.2.1 - cap.54.02.10         - Direcţia de evidenţă a persoanelor 

 

 - Anexa 3.3   - capitol bugetar 55.02 - Dobânzi  

 

 - Anexa 3.4  - capitol bugetar 61.02 - Ordine publică şi siguranţă naţională  

 - Anexa 3.4.1 - cap.61.02.03         - Ordine Publică 

 - Anexa 3.4.2 - cap.61.02.03.04         - Poliţia Locală Sector 4 

 - Anexa 3.4.3 - cap.61.02.05   - Protecţie Civilă 

 

 - Anexa 3.5          - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ total 

 - Anexa 3.5.1 - cap.65.02.01               - centralizator 

 - Anexa 3.5.2 - cap.65.02.02  - A.S.L.G. 

 - Anexa 3.5.3. - cap.65.02.03.01  - ASLG 1 

 - Anexa 3.5.4 - cap.65.02.03.02  - ASLG 2 

 - Anexa 3.5.5 - cap.65.02.03 US 1 - unităţi şcolare 

 - Anexa 3.5.6 - cap.65.02.03 US 2 - unităţi şcolare 

 - Anexa 3.5.7 - cap.65.02.04   - ASLG 2 

 - Anexa 3.5.8 - cap.65.02.04 US2 - unităţi şcolare 

 - Anexa 3.5.9 - cap.65.02.07.04  - ASLG 

 - Anexa 3.5.10 - cap.65.02.07.04 US - unităţi şcolare 

 

 - Anexa 3.6  - capitol bugetar 66.02 - Sănătate 

 - Anexa 3.6.1 - cap.66.02.06.03  - Unităţi medico sociale Sf. Andrei 

 - Anexa 3.6.2 - cap.66.02.50.50  - Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii 

 

 - Anexa 3.7  - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 3.7.1 - cap.67.02.03  - Servicii culturale 

 - Anexa 3.7.2 - cap.67.02.03.30  - Centrul Cultural Nicolae Bălcescu 

 - Anexa 3.7.3 - cap.67.02.05  - Servicii recreative şi sportive 

 - Anexa 3.7.4 - cap.67.02.03 A    -Administraţia Domeniului Public Sector 4 
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 - Anexa 3.7.5 - cap.67.02.03 P  -Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, 

baze sportive şi de agrement PS 4 

 - Anexa 3.7.6 - cap 67.02.50   - Alte servicii ale culturii şi religiei 

 

 - Anexa 3.8   - capitol bugetar 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială   

 - Anexa 3.8.1 - cap.68.02.041  - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

 - Anexa 3.8.2 - cap.68.02.12  - Centrul Medico Social Sf. Andrei 

 - Anexa 3.8.3 - cap.68.02. AS  - Asistenţă socială 

 - Anexa 3.8.4 - cap.68.02.AS.06  - Asistenţă socială pentru familie şi copii 

 - Anexa 3.8.5 - cap.68.02.11.  - Creşe 

- Anexa 3.8.6   - cap.68.02.AS.05.02  - Asistenţă Socială în caz de Invaliditate 

 - Anexa 3.8.7 - cap.68.02.AS.50  - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei 

sociale 

 

 - Anexa 3.9   - capitol bugetar 70.02 - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa 3.9.1 - cap.70.02.03  - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 

 - Anexa 3.9.2 - cap.70.02.03.30  - Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate partial din venituri 

proprii. 

 - anexa 4.         – cap.65.10                  -  Învăţământ 

 - anexa 4.1.       – cap.65.10                  -  Venituri  

 - anexa 4.1.1    -  cap. 65.10.03.01       - Învăţământ Preşcolar 

 - anexa 4.1.1.1 – cap.65.10.03.02        - Învăţământ primar 

 - anexa 4.2       -  cap.65.10.04.01        - Învăţământ Secundar Inferior 

 - anexa 4.2.1    -  cap.65.10.04.02        - Învăţământ Secundar Superior 

 - anexa 4.3.      – cap.65.10.05 US       - Învăţământ Postliceal 

 - anexa 4.3.1   - cap.65.10.07.04         - Învăţământ Special 

 -  anexa 4.4      -  cap.65.10                  -  Cheltuieli 

 

 Art.5. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate integral din 

venituri proprii cap. – anexa 5. 

 - anexa 5.1             – cap. 70.10.50 – Direcţia de Administrare a pieţelor Sector 4 

 - anexa 5.1.1         -  cap. 70.10.50   - Cheltuieli 

 



254 

 

 Art. 6. Se aprobă Listele de investiţii aferente bugetului propriu al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti, precum şi pentru unităţile aflate în subordinea Consiliului Local Sector 4, conform 

anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

- anexa nr.6    ,,Lista de investiţii a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti „ 

- anexa nr. 7     „ Lista de investiţii a D.E.P.” 

- anexa nr. 8   „ Lista de investiţii a Poliţiei Locale Sector 4” 

- anexa nr. 9 ; 9.1; 9.2; 9.3;9.4;9.5;9.6;9.7;9.8;9.9;9.10;9.11; „Lista de investiţii a ASLG Sector 

4”     

- anexa nr. 10  „ Lista de investiţii a A.D.P. Sector 4” 

- anexa nr. 11  „ Lista de investiţii a C.I.A.” 

- anexa nr. 12  „Lista de investiţii a D.G.A.S.P.C” 

- anexa nr. 13             „ Lista de investiţii a Direcţiei de Administrare a Pieţelor” 

 

 Art. 7. Se aprobă virarea sumei de 5.000 mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secţiunea de 

funcţionare pentru Secţiunea de dezvoltare. 

 

 Art.8. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

instituţiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local, Documente-Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.115/30.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice pentru anul 2015 al Aparatului de 

Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4  

 Având în vedere:  

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ;  

- referatul de specialitate al Direcţiei Resurse Umane nr.P.9/921/10.09.2014 ;  

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art.81 alin.(2) lit.,,e” şi alin.4 din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art.1 Cu data prezentei se aprobă Planul de Ocupare a Funcţiilor Publice pentru anul 2015 al 

Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu 

anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate 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 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.116/30.09.2014 

 

Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei de Evidenţă a 

Persoanelor Sector 4, pentru anul 2015 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Ţinând seama de  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Analizând referatul de specialitate nr.II.399/16.09.2014 al Serviciului Resurse Umane, SSM, 

PSI, MC din cadrul Direcţiei de Evidenţă  a Persoanelor Sector 4; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 alin.(4) din Legea nr. 188/1999  privind Statutul 

funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare ; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(1) şi ale art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor  

Sector 4 pentru  anul 2015, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 

Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.117/30.09.2014 

 

Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului ce stabileşte conduita în parcurile, miniparcurile şi locurile 

de joacă aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

- În temeiul referatului de specialitate nr.19022/26.08.2014 întocmit de Poliţia Locală Sector 

4; 

- Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 nr.P3/728/27.08.2014 ; 

- Luând act şi de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

- În aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de Guvern nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor 

urbane şi rurale, actualizată; 

- Conform art. 45 alin. (1) şi art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul ce stabileşte conduita în parcurile, miniparcurile şi locurile de 

joacă aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Poliţia Locală Sector 4, prin serviciile 

de specialitate 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 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.118/30.09.2014 

 

 

 

Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Centrul 

Multifuncţional Covasna - Centru de întruniri şi relaxare pentru persoane vârstnice”. 

 

 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. 

648/28.08.2014; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector4. 

 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, cu modificările şi completările ulterioare 

 

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 indeplinirea prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.119/30.09.2014 
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Anexa 

la HCLS4 nr. 119/30.09.2014 

 

 

 

Obiective de investiţii 

 

Nr. Crt. Denumire obiectiv Valoare execuţie din SF 

mii lei (cu TVA) 

1 Centrul Multifuncţional Social Covasna- 

Centru de întruniri şi relaxare pentru 

persoane vârstnice 

370,411.06 

 TOTAL 370,411.06 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 

Ovidiu Dumitru ZARĂ 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind transferul clădirilor construite în Parcul Orăşelul Copiilor, din administrarea 

Consiliului Local Sector 4 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 4 precum 

şi instituirea unei taxe în raport cu programul de funcţionare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând seama de referatul de specialitate al Direcţiei de Investiţii şi Achiziţii 

nr.P.11/1082/22.08.2014; 

         Văzând rapoartele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4; 

         În conformitate cu prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare; 

          În temeiul prevederilor art.45,alin.(3) şi art. 81, alin.(4), din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea 

Administraţiei Domeniului Public Sector 4, a celor două clădiri construite în Parcul Orăşelul Copiilor 

conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Administrarea Domeniului Public Sector 4 va administra şi va exploata aceste clădiri 

în condiţiile stabilite în anexa  2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Predarea –primirea imobilelor prevăzute la art.1., inclusiv dotările aferente acestora, 

se va face prin proces verbal de predare - primire între reprezentanţii Direcţiei de Investiţii şi Achiziţii 

Publice din cadrul aparatului de specialitate şi reprezentanţii Administraţiei Domeniului Public  

Sector 4. 

Art.4. Secretarul Sectorului 4, Administrarea Domeniului Public Sector 4 şi Direcţia 

Economică vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.120/30.09.2014 
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Anexa 2 

la H.C.L S. 4 nr. 120/30.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 Program de funcţionare privind închirierea celor două clădiri destinate activitățiilor de recreere 

pentru cetățeni Sectorului 4 construite în Parcul Orăşelul Copiilor: 

- Pentru clădirea destinată copiilor cu vârsta între 3-10 ani accesul este gratuit. 

- Pentru clădirea destinată copiilor cu vârsta între 10-18 ani sunt următoarele costuri: 

 Accesul la aparatele de fitness   -10 lei/zi de persoană 

 Închirierea meselor de ping pong – 7 lei/h de masă 

 Închirierea terenului de sport         - 50 lei/h de grup 

 Veniturile astfel realizate vor fi virate la bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ovidiu Dumitru ZARĂ    
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.2/30.01.2014 privind organizarea 

reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular,  

la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2014-2015 

  

Consiliul Local Sector 4, 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 precum şi Referatul de 

specialitate nr.354/19.09.2014 întocmit de Secretarul Sectorului 4;  

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Ţinând seama de Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.5454/2013 privind aprobarea 

Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea 

organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015; 

 Luând în considerare Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.3633/19.06.2014 privind 

acordarea autorizării de funcţionare provizorie S.C. Kids Palace S.R.L. din Municipiul Bucureşti 

pentru nivelul de învăţământ ,,primar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular 

Grădiniţa ,, Kids Palace” din Municipiul Bucureşti; 

 Ţinând cont de Avizul conform al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti 

nr.15260/26.08.2014, eliberat în baza art.61 alin.(1) si (2) din Legea nr. 1/2011 privind Educaţia 

Naţională, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor cuprinse la art. 45 alin.(1) si art. 81 alin.(2), lit.,,j’’ si alin.(4) din Legea 

nr.215/200 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1  – Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.2/30.01.2014, privind 

organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, 

în anul şcolar 2014-2015, în sensul că: Grădiniţa ,,Kids Palace” se transformă în şcoală Primară 

,,Kids Palace” din str.Obolului nr.10, Sector 4 şi se regăseşte în anexa la hotărârea sus menţionată 

la poziţia 89. 

 Art.2  –  Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, 

Secretarul Sectorului 4, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti precum şi de unitatea 

nominalizată la art.1, conform competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.121/30.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 98/30.05.2013 

privind prelungirea contractelor de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţă 

socială din Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 Bucureşti precum şi Referatul 

de specialitate al Direcţiei Administrative şi Patrimoniu nr.P.6.3/   1056  / 18/09/2014;  

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; 

 În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 şi cu dispoziţiile cuprinse în 

Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 36/31.07.2008; 52/28.08.2008; 64/25.09.2008 şi 

80/30.10.2008. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1, art.81, alin.2, lit.(n) şi alin.4 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Art.1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4, nr.98/30.05.2013 se completează cu un 

nou alineat ce va avea următorul conţinut: ,,Prelungirea contractelor de închiriere se face de către 

executiv , anual, cu respectarea  legislaţiei în vigoare’’ ; 

 Art.2. Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 , nr.98/30.05.2013 se completează  şi va 

avea următorul conţinut: 

 ,,Titularii contractelor de închiriere vor beneficia în atare situaţie de prelungirea contractelor 

conform legii”; 

 ,,Se aprobă ca titularilor contractelor de închiriere care la data expirării valabilităţii acestora, 

înregistrează datorii la bugetul local (cote de întreţinere şi chirie) să nu li se mai prelungească 

contractele de închiriere dacă depăşesc un termen de 90 de zile“. 
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 Art.3.Secretarul Sectorului 4, Direcţia Administrativă şi Patrimoniu şi Serviciul Tehnic Consiliul 

Local, Documente -Electorale  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.122/30.09.2014 
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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 atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Instituţiei Prefectului Municipiului 

Bucureşti-Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Ţinând seama de  Expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 Analizând referatul de specialitate nr. IV/112/15.09.2014  al Serviciului Juridic, Informaţii şi 

Relaţii cu Publicul din cadrul Direcţiei de Evidenţă  a Persoanelor Sector 4; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4; 

 Ţinând cont de prevederile art. 874 (1) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, actualizată, 

dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, 

în favoarea instituţiei de utilitate publică, iar potrivit art. 136(4) din Constituţia României şi art. 124 

din Legea 215/2001, Legea administraţiei publice locale, actualizată, consiliile locale pot da în 

folosinţă gratuită bunuri imobile proprietate publică locală, persoanelor juridice fără scop lucrativ 

care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(1) şi ale art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani, un spaţiu de 10 mp, 

situat în str. Străduinţei nr. 1, sector 4 Bucureşti, aflat la parterul imobilului, în incinta Direcţiei de 

Evidenţa a Persoanelor Sector 4 Bucureşti. Acest spaţiu se atribuie pentru crearea unui punct de 

lucru, către Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti-Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea 

şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 

Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.123/30.09.2014 
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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 completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 57/31.10.2012 legată de aprobarea 

contractării unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiţii în vederea reabilitării 

termice a blocurilor de locuinţe în Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 Ţinând cont de referatul de specialitate întocmit de Direcţia de Investiţii şi Achiziţii Publice nr. 

P11/1211/25.09.2014. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. b), ale art.45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) 

lit. c) art. 81 alin. (2) lit. d), precum şi ale art. 115 alin (1), lit. b), alin (3) si alin. (6) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1) lit. f) si g) si Art. 61, alin. (1) şi în Legea 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, correlate cu 

prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 În concordanţă cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 18/2009 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 14, lit. (c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

 În concordanţă cu prevederile art. 41 alin. (4) din Legea 24/2000 privind normele de tehnica 

legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasburg la 15 octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997; 

 Ţinând seama de prevederile art. 1166 (care înlocuieşte art. 942) şi următoarele din Codul 

Civil, referitoare la contracte sau convenţii; 

 Şi constatând necesitatea de a aduce modificări la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

57/31.10.2012 referitoare la obiectivul de investiţii ce va fi finanţat din creditul extern  



269 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă completarea prevederilor Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

57/31.10.2012, astfel: 

,, Contractarea Finanţărilor se va realiza  în perioada 2011-2017.’’ 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 57/31.10.2012, rămân 

nemodificate şi se reconfirmă valabilitatea acesteia. 

Art. 3. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Economică şi Direcţia de Investiţii şi Achiziţii Publice 

vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.124/30.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 59/26.11.2012 privind 

desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisia pentru vânzarea spaţiilor 

comerciale conform Legii nr. 550/2002 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;  

Ţinând seama de Referatul de specialitate al Secretarului Sectorului 4 nr. 368/30.09.2014; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

Luând în considerare prevederile art.6, alin.(1) din Legea Nr. 550/2002 privind vânzarea 

spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea 

consiliilor judeţene sau consiliilor locale; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (1), coroborat cu art. 81, alin. (4) din Legea 215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

art.6, alin.(1), lit. ,,a’’ din Legea nr. 550/2002 care prevede că desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local se face prin vot deschis cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se revocă domnul Stoian Ghiocel Daniel din calitatea de membru supleant în comisia 

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări 

servicii.  

           Art. 2  Se completează Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 59/26.11.2012 în sensul că 

se nominalizează doi membri supleanţi în cadrul comisiei pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 în 

persoana:  

- dlui consilier GIUGLEA Florian; 

- dnei consilier NEGRESCU Mariana Carmen 

conform prevederilor art.6, alin.(1) din legea susmenţionată.       
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           Art.3 Persoanele nominalizate la art.2, împreună cu Secretarul Sectorului 4 vor aduce la 

îndeplinire dispoziţiile cuprinse în prezenta, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.125/30.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinţă şi concesionare teren, pe un teren proprietatea d-lui MANOLACHE VALERIU 

MARIAN, în suprafaţă de 36,19 mp şi teren proprietate privată a mun.Bucureşti în suprafaţă 

de 220,0mp, situat în STR. MANGANULUI nr.6 sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului 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 modificarile şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000 cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată; cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţă şi concesionare teren, pe un 

teren situat în STR. MANGANULUI NR.6. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 36,19mp şi teren proprietate privată a mun. Bucureşti în suprafaţă de 220,0mp 

propuşi spre concesionare.  
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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 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.126/30.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

acces din exterior, apartament proprietatea d-lui IONAŞCU MIHNEA IONUŢ, situat în b-dul 

DIMITRIE CANTEMIR nr.8, bl.3B, ap.1, P, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată 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 completarile 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 acces din exterior, pe un teren cotă 

indiviză a blocului (trotuarul de gardă) situat în b-dul Dimitrie Cantemir nr.8, bl.3B, ap.1, P. 

Art. 2.Terenul  care face obiectul documentaţiei de urbanism este cota parte indiviză a 

blocului (trotuarul de gardă),in suprafata de 1,0mp.     
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Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.127/30.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

acces din exterior, apartament proprietatea d-lui DAOGARESCU FLORIN DANIEL, situat în 

şos. Olteniţei nr.238, bl.53, sc.B, ap.45, P, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000 cu modificările şi completarile 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 acces din exterior, pe un teren cotă 

indiviză a blocului (trotuarul de garda ) situat în şos.Olteniţei nr.238, bl.53, sc.B, ap.45, P. 

Art. 2.Terenul  care face obiectul documentaţiei de urbanism este cotă parte indiviză a 

blocului (trotuarul de gardă),în suprafaţă de 1,0mp.   

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 



277 

 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(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 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.128/30.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

acces din exterior, apartament proprietatea d-lui VĂLEANU OVIDIUS COSTIN,  

situat în cal. VĂCĂREŞTI nr.184, bl.24, sc.A, ap.11, P, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000 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 acces din exterior, pe un teren cotă 

indiviză a blocului (trotuarul de gardă) situat în cal.Văcăreşti nr.184, bl.24, sc.A, ap.11, P. 

Art. 2.Terenul  care face obiectul documentaţiei de urbanism este cotă parte indiviză a 

blocului (trotuarul de gardă),în suprafaţă de 1,0mp.  

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 
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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. arobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.129/30.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinţe P+10 E, pe un teren proprietatea SC GIRICEK ENTERPRISES SRL, în suprafaţă de 

1750,0mp, situat în STR.IONESCU FLOREA nr.40 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 locuinţe, pe un teren situat în STR. 

IONESCU FLOREA NR.40. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană 

juridică, în suprafaţă de 1750,0mp . 

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 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.130/30.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinţe colective S+ P+4E+5
 
E -6 E retras, pe un teren proprietatea d-lui  

CHETE CIPRIAN CĂLIN , în suprafaţă de 580,0 mp, situat în CAL. ŞERBAN VODĂ nr.39. 

 sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000 cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţe colective pe un teren situat în 

CAL. ŞERBAN VODĂ NR.39. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 580.0mp.     
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Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.131/30.09.2014 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinţe colective S+ P+2 E+M, pe un teren proprietatea d-nei ZAINESCU MIHAELA, în 

suprafaţă de 1540,0 mp, situat în DRUMUL DEALUL ALUNIŞ nr.21 sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000 cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţe colective pe un teren situat în 

DRUMUL DEALUL ALUNIŞ NR.21. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 1540.0mp.     

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 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.132/30.09.2014 
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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 servicii S+ P+1 E, pe un teren proprietatea SC MAX STIL SRL, în suprafaţă de 302,0 

mp, situat în INTRAREA SCORUŞULUI nr.1 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 sevicii pe un teren situat în 

INTRAREA SCORUŞULUI NR.1. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană 

juridică, în suprafaţă de 302.0mp.     

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 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.133/30.09.2014 
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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. 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

extindere locuinţă unifamilială Sp+ P+1 E, pe un teren proprietatea d-lui  

PREDA MIHAIL- CIPRIAN , în suprafaţă de 178,0 mp, situat în STR.LUICA NR. 3A  

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 extindere locuinţă pe un teren situat în 

STR. LUICA NR.3A. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 178,0mp.     
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Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

(2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.134/30.09.2014 
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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. 

 

HOTĂRÂRE  

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

extindere supraetajare imobil existent si concesionare teren, pe un teren proprietatea SC 

M.B.PROD.COM SRL, în suprafaţă de 512,90 mp, şi teren proprietate privată a mun.Bucureşti 

în suprafaţă de 154,10mp situat în STR.STRADUINŢEI nr.1,  

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 extindere supraetajare 

imobil existent şi concesionare teren, pe un teren situat în STR. STRĂDUINŢEI NR.1. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.135/30.09.2014 
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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. 

 

HOTĂRÂRE  

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

extindere imobil existent Sp+P+2
 
E+M cu un corp S+P+2

 
E+M anexa birouri şi concesionare 

teren, pe un teren proprietatea SC AGNES SEVICES SRL, în suprafaţă de 395,0 mp, şi teren 

proprietate privată a mun.Bucureşti în suprafaţă de 381,0mp 

situat în ŞOS. OLTENIŢEI nr.125, 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 extindere imobil existent şi 

concesionare teren, pe un teren situat în ŞOS. OLTENIŢEI NR.125. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

30.09.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ovidiu Dumitru ZARĂ 

 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.136/30.09.2014  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  



293 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 

  

SUMAR  

  

HOTĂRÂREA Nr.125/25.09.2014 privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 

al municipiului Bucureşti pe anul 2014.................................................................................................................................... 

 

294 

HOTĂRÂREA Nr.126/25.09.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă……………………………………………………. 296 

HOTĂRÂREA Nr.127/25.09.2014 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6…………… 297 

HOTĂRÂREA Nr.128/25.09.2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru 

Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”, ca o componentă, fără personalitate juridică în cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, precum şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii…………… 

 

 

299 

HOTĂRÂREA Nr.129/25.09.2014 privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2014 – 2015 din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 

6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

6……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

301 

HOTĂRÂREA Nr.130/25.09.2014 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

303 

HOTĂRÂREA Nr.131/25.09.2014 privind înlocuirea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 116/06.08.2013 

privind aprobarea reorganizării Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei, Statului de Funcţii şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare……………………………………………………………………………………….. 

 

 

305 

HOTĂRÂREA Nr.132/25.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Hamului nr. 12”, Sector 6, 

pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 501 m.p., proprietate privată persoană fizică…………………............ 

 

307 

HOTĂRÂREA Nr.133/25.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Boişoara nr. 5”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 179 m.p., proprietate privată persoană 

fizică 

 

 

309 

HOTĂRÂREA Nr.134/25.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Gabriela Szabo nr. 2”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 151 m.p., proprietate privată 

persoană fizică………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

311 

HOTĂRÂREA Nr.135/25.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 15B”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail pe un teren în suprafaţă de 4.200 m.p., proprietate 

privată persoană fizică………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

313 

HOTĂRÂREA Nr.136/25.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 15D”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail pe un teren în suprafaţă de 3.100 m.p., proprietate 

privată persoană fizică………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

315 

HOTĂRÂREA Nr.137/25.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Grandea H. Grigore nr. 24A”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 190 m.p., proprietate privată 

persoană fizică………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

317 

HOTĂRÂREA Nr.138/25.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Lujerului nr. 17”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de sală sport şi anexă pe un teren în suprafaţă de 7.137 m.p., proprietate C.N.C.F. 

C.F.R. S.A……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

319 

HOTĂRÂREA Nr.139/25.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Păuliş nr. 8”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoane 

fizice………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

321 

HOTĂRÂREA Nr.140/25.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Tânganului nr. 13”,Sector 6, 

pentru consolidare, remodelare, extindere, supraetajare imobil pe un teren în suprafaţă de 72 m.p., proprietate privată 

persoană fizică………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

323 

HOTĂRÂREA Nr.141/25.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 165”, 

Sector 6, pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 397 m.p., proprietate privată persoană fizică……………… 

 

325 

  



294 

 

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 Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, ale Deciziei nr. 

2209/2014 privind  repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru achitarea 

plăţilor restante, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi Decizia nr. 2720/2014  privind  repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 

pe anul 2014 în sumă de 976.110 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 956.559 mii lei la venituri, 

conform Anexei nr. I, ce cuprinde Formularul 11/01, cu anexele 1, 1a si 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă utilizarea sumei de 19.270 mii lei în vederea achitării plăţilor restante către 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale operatorilor 

economici cu care U.A.T. sector 6 are relaţii contractuale, în condiţiile art. 65 alin. (3) din O.G. nr. 

9/2014. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 



295 

 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 125 

Data: 25.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 

1.9; 

 În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege dl consilier Tulugea Danil în funcţia de preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 

3 luni, până la data de 31.12.2014. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 126  

Data: 25.09.2014 
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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 componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de   specialitate al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Ţinând cont de Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 Văzând adresa nr. AI 2626/10.07.2014, a Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului 

Bucureşti din subordinea Ministerului Sănătăţii, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului cu nr. C/6840/18.08.2014; 

 În conformitate cu prevederile art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) şi n) din Legea       nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6 după cum 

urmează:   

- PREŞEDINTE: GHEORGHE FLORICICĂ – Secretar Sector 6 

- VICEPREŞEDINTE: MARIUS LĂCĂTUŞ – Director General D.G.A.S.P.C Sector 6 

   MEMBRI: 

1. Dr. MOICEANU MARIANA – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului 

Bucureşti 

2.  PETRA MIHAELA CĂLIN – reprezentant al Agenţiei pentru Plăţi şi               Inspecţie Socială 

a Municipiului Bucureşti 

3. FERENŢ IOAN - OVIDIU – reprezentant al Fundaţiei Internaţionale pentru Copii România 

4. VOLINTIRU MARIANA – psihopedagog, reprezentantul Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti 

5. CODREANU CONSTANTIN – reprezentantul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului 

Bucureşti 
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 (2) La data intrării în vigoare a prezentei, H.C.L. Sector 6 nr. 94/2013 şi H.C.L. Sector 6 nr. 

120/2013, precum şi alte dispoziţii contrare, se abrogă. 

 Art. 2. (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Comisia 

pentru Protecţia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform 

competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 127 

Data: 25.09.2014 
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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 înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare 

pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”, ca o componentă, 

fără personalitate juridică în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 6, precum şi aprobarea Organigramei 

şi a Statului de funcţii 

 

 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; 

-      H.C.L. Sector 6 nr. 122/29.08.2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 -       Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Prevederile art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 31 alin. (1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 559/2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele 

rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap; 

- Prevederile punctului 2.2. din Anexa 1 la H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului 

instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 



300 

 

completările ulterioare; 

- Adresa cu nr. 14315/DPPD/SPSM/28.07.2014 a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Direcţia Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi şi înregistrată la 

D.G.A.S.P.C. Sector 6 – Direcţia Protecţie Socială sub nr. A/24866/29.07.2014;  

- Referatul cu nr. D/11902/19.06.2014, întocmit de către D.G.A.S.P.C. Sector 6; 

        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 înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Recuperare  şi Reabilitare pentru 

Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii” ca o componentă, fără personalitate juridică  în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

 Art. 2. Se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii ale Centrului de Recuperare şi Reabilitare 

pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”, conform Anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului   

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 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 128   

Data: 25.09.2014 

 

 

*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 derulării şi finanţării în anul şcolar 2014 – 2015 din bugetul local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor 

Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate comun 

întocmit de conducerea Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi de Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de 

Dezvoltare Performantă Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 Bucureşti pentru perioada 2011-2018, de H.G. nr. 1826/2005 petru aprobarea 

Strategiei  naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale, de prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 

292/2011 a asistenţei sociale, de prevederile art. 58 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei  naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare, de Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi 

Sportului cu nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Şcoală 

după şcoală”; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), d) şi f) şi alin. (6), precum şi cele ale art. 81 alin. 

(2) lit. d), j) şi n) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în anul şcolar 2014-2015 din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către 

Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Administraţia Şcolilor Sector 6 conform Anexei nr. 2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. Consiliul Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6 va asigura plata resursei 

umane implicate în proiectul “Şcoală după şcoală”. Categoriile de resurse umane ce pot fi retribuite 

sunt prevăzute în art. 13 din Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului cu nr. 

5349/2011 privind metodologia de Organizare a programului “Şcoală după şcoală”. Suma maximă 

alocată nu poate depăşi în lunile de desfăşurare a programului, 5% din fondul de salarii al fiecărei 

unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 implicată în program.  

 Art. 4. Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor asigura masa pentru maxim 4000 de elevi din învăţământul primar şi secundar 

(inferior şi superior) din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 după cum 

urmează: 

a) Administraţia Şcolilor Sector 6 prin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 6 dotate conform legislaţiei în vigoare va asigura masa pentru un număr de 2000 de elevi 

în limita sumei de  4.248.000 lei, cheltuieli necesare funcţionării programului “Şcoală după şcoală”; 

b) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 va asigura masa pentru 

un număr de 2000 de elevi în limita sumei de  4.248.000 lei, cheltuieli necesare funcţionării 

programului “Şcoală după şcoală”. 

 Art. 5. Toate unităţile de învătământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 vor 

prezenta lunar Administraţiei Şcolilor Sector 6 până la sfârşitul lunii respective situaţia ştatelor de 

plată (detaliat, nume şi prenume şi suma alocată) aferentă activităţii personalului cuprins în 

programul “Şcoală după şcoală”. 

 Art. 6. Plăţile efective ale ştatelor de plată de la articolul mai sus menţionat se vor face în luna 

următoare depunerii acestora după verificările efectuate de personalul desemnat de conducerea 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar Sector 6. 

 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 129  

Data: 25.09.2014 

 

 

*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 nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile 

de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular 

şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi modificarea numărului de membri ai consiliilor de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 pentru anul şcolar 2014 – 2015 conform 

O.U.G. nr. 49/2014; 

 Ţinând cont de Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere prevederile art. 96 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti conform 

Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti conform 

Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 

148/31.10.2013 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 

6 al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 împreună cu reprezentanţii 

nominalizaţi şi conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional 
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din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform 

competenţelor legale. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 130  

Data: 25.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 înlocuirea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 

nr. 116/06.08.2013 privind aprobarea reorganizării Administraţiei Pieţelor 

Sector 6 conform Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare 

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Administraţiei Pieţelor Sector 6; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 224/17.10.2002 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 si funcţionare ale aparatului 

propriu de specialitate şi ale serviciilor publice de interes local; 

 Luând în considerare prevederile art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă înlocuirea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 

116/06.08.2013 cu Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6   nr. 116/06.08.2013 

rămân neschimbate.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Pieţelor 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 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 131  

Data: 25.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 – “Aleea Hamului nr. 12”, 

Sector 6, pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 501 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - 

“Aleea Hamului nr. 12”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

8788/2/11 din 10/03/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Aleea Hamului nr. 12”, Sector 6, pentru 

construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 501 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 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 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 132  

Data: 25.09.2014  
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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 Boişoara nr. 5”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren 

în suprafaţă de 179 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 Boişoara nr. 5”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

21222/5/1 din 14/07/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

-  P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea 

prelungită în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012;            

  În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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  Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Boişoara nr. 5”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 179 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor 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 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 133  

Data: 25.09.2014  
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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 Gabriela Szabo nr. 2”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă 

de 151 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 Gabriela Szabo nr. 2”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

24811/5/8 din 14/07/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

           În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera 

e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada Gabriela Szabo nr. 2”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 151 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor 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 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 134  

Data: 25.09.2014  
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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 – “Prelungirea Ghencea nr. 15B”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail pe un teren 

în suprafaţă de 4.200 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. 15B”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

23636/5/11 din 14/07/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

  În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Prelungirea Ghencea nr. 15B”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail pe un teren în suprafaţă de 4.200 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 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 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 135  

Data: 25.09.2014 
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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 – “Prelungirea Ghencea nr. 15D”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail pe un teren 

în suprafaţă de 3.100 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. 15D”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

27902/5/11 din 14/07/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Prelungirea Ghencea nr. 15D”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail pe un teren în suprafaţă de 3.100 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor 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 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 136 

Data: 25.09.2014 
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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 – “Str. Grandea H. Grigore nr. 24A”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă 

de 190 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 - 

“Str. Grandea H. Grigore nr. 24A”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

22878/5/14 din 14/07/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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  Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. Grandea H. Grigore nr. 24A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 190 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor 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 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 137 

Data: 25.09.2014  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Lujerului nr. 17”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de sală sport şi anexă pe un teren în suprafaţă de 7.137 m.p., 

proprietate C.N.C.F. C.F.R. S.A. 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - 

“Strada Lujerului nr. 17”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

12060/3/6 din 14/04/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada Lujerului nr. 17”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de sală sport şi anexă pe un teren în suprafaţă de 7.137 m.p., 

proprietate C.N.C.F. C.F.R. S.A.. 

 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 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 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 138  

Data: 25.09.2014  
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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 Păuliş nr. 8”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 300 m.p.,  

proprietate privată persoane fizice 

 

 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 Păuliş nr. 8”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

21622/5/10 din 14/07/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Intrarea Păuliş nr. 8”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată 

persoane fizice. 

 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 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 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 139  

Data: 25.09.2014  
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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 Tânganului nr. 13”,Sector 6, 

pentru consolidare, remodelare, extindere, supraetajare imobil pe un teren în suprafaţă 

de 72 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 Tânganului nr. 13”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

25964/5/13 din 14/07/2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada Tânganului nr. 13”, Sector 6, pentru 

consolidare, remodelare, extindere, supraetajare imobil pe un teren în suprafaţă de 72 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor 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 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 140 

Data: 25.09.2014  
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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 – “Prelungirea Ghencea nr. 165”, 

Sector 6, pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 397 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. 165”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

24420/5/9 din 14.07.2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Prelungirea Ghencea nr. 165”, Sector 6, 

pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 397 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 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 

Constantin Moisa Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 141  

Data: 25.09.2014  
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